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SPOLEČNĚ
VYTVÁŘÍME
STRATEGICKÝ
PLÁN

Městská část Praha 10 zpracovává Strategický plán udržitelného rozvoje na období
deseti let. Jeho součástí budou cíle, kterých
chceme společně dosáhnout v jednotlivých
oblastech života a opatření/projekty/aktivity,
které nám k tomu pomohou. „Potkávali jsme
se s vámi v průběhu května v ulicích i ve školách nebo knihovně. Chceme shromáždit vaše
podněty pro zlepšení kvality života v různých
oblastech, abychom znali vaše potřeby, a tím
stanovili rozvojové priority. Do konce června
můžete stále podávat podněty na
www.praha10.cz/strategie, co můžeme na Desítce zlepšit,“ říká starostka Renata Chmelová.

GENEREL
VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Praha 10 představí občanům dílčí generel
veřejných prostranství pro oblast Strašnic.
Generel má sloužit jako koncepční dokument
a dlouhodobá strategie pro utváření podoby
ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch.
Je to zkrátka taková kuchařka, jak by se měla
veřejná prostranství rozvíjet ve prospěch
kvality života v naší městské části.
Výstava přibližuje návrh, který podrobněji řeší
část Strašnic a je určený k širšímu projednání. Návštěvníci se zde mohou s návrhem
dokumentu seznámit a vyjádřit se k němu
formou podnětů či připomínek. Jelikož generel
je pro většinu lidí pravděpodobně neznámý
typ dokumentu, výstava ukazuje, co všechno
obsahuje, jak by měl být uplatňován a jaké
nástroje využívá.
Výstava probíhá do 28. června na radnici Prahy 10, ve Středisku územního rozvoje v přízemí
budovy B (Vršovická 68). Vernisáž, kam jste
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HARMONOGRAM PRACÍ
V LETECH 2019–2020
květen–červen
Zjistíme, co je potřeba: sběr podnětů od občanů a cílových skupin (např. podnikatelé,
neziskové organizace), dotazníková šetření
mezi občany a cílovými skupinami.
květen–srpen
Stanovíme, jak jsme na tom: zpracování analýzy současného stavu v různých oblastech
(např. doprava, životní prostředí, volný čas,
infrastruktura, školství, sociální oblast).
září–listopad
Určíme, jak na to: pracovní skupiny složené
z odborníků, veřejnosti, politiků MČ Praha 10,
pracovníků Úřadu MČ Praha 10, spolků,
organizací atd. budou navrhovat konkrétní
opatření/projekty/aktivity pro splnění cílů jednotlivých oblastí. Důležitým podkladem jsou
podněty občanů a výstupy z analýzy současného stavu Prahy 10.
listopad–leden 2020
Doporučíme, jak plnit strategii: strategický
plán je dlouhodobý koncepční dokument,
ve kterém stanovíme, co je potřeba realizovat
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Budeme sestavovat Akční
plán vždy na jeden až dva roky v návaznosti
na rozpočet MČ Praha 10, popř. dostupné

externí zdroje. Nezbytné je určit postup
průběžného vyhodnocení pomocí ukazatelů/
indikátorů.
Strategický plán udržitelného rozvoje projde
procesem SEA, který posoudí vliv realizace
dokumentu na životní prostředí. Začátkem
roku 2020 předložíme strategii ke schválení
Zastupitelstvu MČ Praha 10.
Kdo na tvorbě Strategického plánu spolupracuje?
• Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10
a gestorka tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje.
• Oddělení strategického rozvoje a participace
ÚMČ Praha 10, koordinátor jeho tvorby.
• Odborná skupina pro strategii, složená ze zástupců odborů a vedení ÚMČ Praha 10 a radních MČ Praha 10, připomínkuje dílčí výstupy,
zajišťuje potřebné podklady, dozoruje proces
zpracování a úzce na něm spolupracuje.
• Občané, neziskové a příspěvkové organizace, podnikatelé, odborná veřejnost se zapojují
do celého procesu zpracování.
Máte zájem zapojit se?
Pokud máte zájem zapojit se do pracovních
skupin nebo nám pomoct svojí odborností,
přihlaste se na www.praha10.cz/strategie.

srdečně zváni, se uskuteční v úterý 11. června
od 18.00 hod. Připraveny jsou také dva dny otevřených dveří, kdy budou na místě zpracovatelé
generelu, aby přebírali vaše podněty a odpovídali na vaše dotazy (19. června 16.00–20.00 hod.
a 26. června 14.00–17.00 hod.).

VÝSTAVBA
NOVÉ ŠKOLKY
V ulici Nad Vodovodem na okraji Malešického
parku v současné době vyrůstá dvoupodlažní
budova s terasou. Jedná se o novou mateřskou
školu, která bude mít čtyři třídy. Její součástí bude vlastní kuchyně, kde se budou vařit
a připravovat jídla pro děti a zaměstnance školy,
a venkovní zahrada s herními prvky a pískovišti.
Kolaudace objektu by měla proběhnout v říjnu,
a proto se s otevřením školky počítá od ledna
2020. Rodiče tak mohou své děti, které v průběhu září až prosince 2019 dovrší věku 3 let nebo
se z kapacitních důvodů nedostaly při květnových zápisech do jiné mateřské školy v Praze 10,
přivést k zápisu do nové mateřské školy. Ta bude
odloučeným pracovištěm MŠ Hřibská, proto
všechny informace o zápisu (termín, kritéria, přihlášky) najdete včas na jejích webových strán-

kách www.skolkahribska.cz a také na stránkách
MČ Praha 10 v kapitole školství http://praha10.
cz/ms/hlavni-stranka.aspx. Zápis do nové školky
se uskuteční některý den během podzimních
měsíců. Prosíme tedy rodiče, kteří se budou chtít
zápisu zúčastnit, aby sledovali výše uvedené
webové stránky, popřípadě se s dotazem obrátili
na Odbor školství ÚMČ Praha 10.

Úvodní slovo

obsah

Několik slov k parkovacím
zónám na Desítce
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4	Zavedení parkovacích zón

Vážení spoluobčané, milí sousedé a troufnu si
říct i přátelé!

6	Otázka pro zastupitelské kluby
7	PROJEKT „PRAHA 10 BEZ GRAFFITI“

Mám tu čest Vás v červnu oslovit úvodníkem
v našich radničních novinách „Praha 10“.

8	NOVÉ ZÁSADY PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ

Dovolte mi, abych na začátek trochu bilancoval.
Vím, že jediným měřítkem úspěchu vládnutí jsou
volby, nicméně těch pověstných „100 dní hájení“
prostě uplynulo.
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A my jsme se „neflákali“.
Jeden z důkazů držíte v ruce. Obnovený radniční
časopis je ale jen takovou třešničkou na pomyslném dortu.
Spoustu věcí vidíte už teď sami, mnoho dalších
poznáte v nejbližších týdnech a měsících.
Jedním z našich slibů před volbami bylo, že vyřešíme i ten nejpalčivější problém nás všech.
Parkování.
Víme všichni, co se děje v ulicích kolem nás. Kolem Krymské a Černokostelecké. Ve Vršovicích,
ve Strašnicích, nově i kolem ulice U Seřadiště,
ale nejen tam. Volné parkovací místo v podstatě
nenajdete. A není to jen tím, že bychom si každý
pořizovali víc aut.
Analýza dopravy v klidu, kterou jsme na konci
února zveřejnili, to jen potvrzuje.
Desítka je v současnosti poslední baštou volného
parkování. Všechny okolní městské části už zóny
na ochranu svých obyvatel zavedly. A celopražské řešení parkování je v současnosti bohužel
v nedohlednu.
V tomto případě proto platí stoprocentně, že musíme myslet na sebe. Na nás, obyvatele Prahy 10.
A parkovací zóny jsou dnes jedinou cestou, jak
to provést.

Zavedení zón placeného stání není pochopitelně
samospasitelné. Proto také aktivně hledáme
prostor pro nová parkovací místa, P+R i parkovací domy. Možnost zaparkovat není jedno ze
základních práv občana Prahy 10. Ale možnost
zaparkovat je standardní komfort obyvatel
kterékoli metropole 21. století. Vzhledem k tomu
je současná situace už neúnosná. Zklidněné
parkování přitom pomůže na Desítce nám všem.
Řidičům, chodcům, uživatelům MHD i cyklistům.
Nechceme přece, aby Praha 10 dál sloužila jako
ostrov odkladných parkovišť pro auta z okolních
městských částí nebo ze Středočeského kraje.

10	Rozhovor s Věrou Maškovou
12

kulturní servis

Svou finální představu Vám chceme osobně
představit ve čtvrtek 13. června na Barče, kde
proběhne i veřejná diskuze o budoucnosti parkování v rámci naší městské části.
Mám opravdu radost, že některé výsledky naší
práce jsou částečně vidět už nyní, a doufám, že
brzy uvidíte i ty další.
Pochopitelně se těším i na další osobní setkání.
Ať už třináctého na Barče, nebo kdekoli jinde:).
Krásné čtení přeje

— Filip Humplík,
místostarosta

15	V LÉTĚ VEN K VODĚ!
16	NA LÉTO SE CHYSTÁ I BARČA
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Zóny jsou
řešením
kritického
stavu
parkování
v Praze 10
Vedení městské části Praha 10 reaguje
na dlouhodobý problém s parkováním. Chce
postupně zavést zóny parkovacích stání
a zároveň začít pracovat na stavbě parkovacích domů. Radní svým usnesením z poloviny
května rozhodli o přípravě zavedení zón
placeného stání na území Prahy 10. Návrh je
představován veřejnosti a koncem června
bude předložen ke schválení zastupitelům.

Jak šel čas

Zavedení zón placeného stání, obecně
známých jako „modré (parkovací) zóny“,
je vyústěním delšího procesu. Mezi lety
2010–2017 se o parkovacích zónách v Praze 10 sice diskutovalo, ale radnice je nezavedla. Předchozí vedení radnice nechalo v roce
2018 aktualizovat starší dopravní analýzu
z roku 2012. Výsledky této odborné studie
jsou známy od jara 2019. Dopravní odborníci
zpřesnili svá zjištění a dospěli k tomu, že
v mnoha lokalitách naší městské části jsou
parkovací kapacity využívány na více než
100 % jak během dne, tak v noci.
Tento kritický stav plyne především z postupného zavádění zón placeného stání v okolních
městských částech. Auta se na Desítku přelévají právě z nich, ale také k nám v nemalém
množství dojíždějí automobily ze Středočeského kraje. „Parkování je dlouhodobým
problémem a jednou z největších výzev, které
naši městskou část trápí. Výsledky této analýzy nám poslouží jako jeden z podkladů při
hledání možností, jak budoucí systém dopravy
v klidu na našem území pojmout,“ uvedla
starostka Renata Chmelová.
Rada městské části zvolená po volbách
v roce 2018 na tento kritický stav okamžitě
zareagovala. Výsledkem je návrh na připojení
Prahy 10 do městského systému parkovacích
zón. Tento krok byl pečlivě probírán ve všech
orgánech, které k tomu měly co říct. Doporučující stanovisko radě dala po opakovaném
projednání v jarních měsících Komise pro
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dopravu a parkování RMČ Praha 10 a také
na svém veřejném jednání Výbor pro životní
prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10.
Do takto citlivé záležitosti radnice od počátku
zapojuje občany. S výsledky dopravní analýzy
a rámcovým návrhem řešení bylo možné se
seznámit během obšírné diskuse v rámci setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části.

Faktor hlavní město Praha

Řešení parkování v naší metropoli není triviální
věc, navíc řadu klíčových pravomocí drží
v ruce hlavní město Praha. Hlavní město by
mohlo problém parkování řešit zavedením
jedné celopražské zóny. Tomu ale nic nenasvědčuje, proto se věc řeší dílčím způsobem
– postupným rozšiřováním po městských
částech. Místostarosta pro dopravu Filip
Humplík k tomu říká: „Celopražské parkovací
zóny se v nejbližších letech asi nedočkáme,
proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme
jednat.“ Modré, oranžové a fialové zóny tvoří
de facto systém záborů na komunikacích. Ty
jsou v drtivé většině v majetku hl. m. Prahy.
A protože ulice patří hlavnímu městu, systém
parkovacích zón je podřízen vyhlášce hlavního
města. Hlavní město je rovněž provozovatelem
celého systému.
S rolí hlavního města souvisí i postupná doba
zavádění. Pokud půjde všechno dobře, nejprve
by v první etapě mohlo dojít k zavedení zón
placeného stání zhruba v polovině roku 2020
ve Vršovicích, Strašnicích a následně v Malešicích, tedy v území Prahy 10 severně od želez-

niční tratě Praha hl. n. – Praha-Hostivař. Území
„pod tratí“ – Bohdalec, Záběhlice a Zahradní
Město – by přišlo na řadu ve druhé fázi v roce
2021. Postupné zavádění zón po etapách
odpovídá tomu, že Praha 10 leží na obrovském
území. Ani kapacitní možnosti Technické
správy komunikací nejsou připravené na jednorázové zprovoznění systému. Jeden rok je
doba potřebná na přípravu organizace zón,
na projednání s veřejností i dotčenými orgány
i na osvětu. Celý proces definitivně stvrdí
změna vyhlášky hl. m. Prahy. Radnice Prahy 10
je s magistrátem v úzkém kontaktu.

Na co všechno pamatujeme

Radnice aktivně hájí nárok obyvatel s trvalým
pobytem v městské části Praha 10 na lepší
dostupnost parkování. Po zavedení zón placeného stání by mělo dojít k mírnému poklesu
aut v ulicích – ve prospěch legálních parkovacích míst pro rezidenty. Radnice si při přípravě
systému uvědomuje potřeby nejen obyvatel
Prahy 10, ale i návštěvníků, dále těch, kdo tu
pracují či podnikají, a občanů, kteří zde žijí, ale
trvalé bydliště mají jinde.
Proto připravujeme studii pro výstavbu
parkovacích domů. Plnou podporu radnice má
navyšování kapacit odstavných ploch P+R.
Vedle automobilové dopravy se těší podpoře
vedení Prahy 10 i další rozvoj MHD, včetně nových železničních spojení. Na podpoře všech
těchto opatření se hledá široká shoda mezi
koalicí a opozicí. Jde o opatření, která by měla
občanům Prahy 10 nakonec přinést méně
starostí při hledání parkovacího místa.

parkování
Mýty a fakta ohledně
zón placeného stání
„Zóny nic neřeší!“
Odpověď MČ Praha 10:
Zóny placeného stání jsou v současné
době standardním opatřením v jádrových
pražských městských částech. Jednotná
celopražská zóna se v tuto chvíli nechystá,
a tedy i Praha 10 přikračuje k řešení nabízenému vyhláškou hlavního města Prahy, které
je také provozovatelem systému placeného
parkování. Praha 10 jedná na základě velmi
kriticky vyznívající Analýzy dopravy v klidu
zavedením parkovacích zón i pro naši městskou část. Z Analýzy je naopak zřejmé, že
počet automobilů, které budou moci na Desítce parkovat, poklesne o cca 10–15 %. To
by mělo pomoci k uvolnění kapacity volných
míst u řady lokalit napříč čtvrtěmi Prahy 10.

„Bude to pro nás drahé!“
Odpověď MČ Praha 10:
Poplatky jsou nastaveny ze strany Magistrátu,
nenastavuje je městská část. Roční poplatek činí pro rezidenty (tj. občany s trvalým
pobytem) na první zapsané auto na jednu
fyzickou osobu 1 200 Kč (respektive 600 Kč,
pokud parkujete pouze ve své čtvrti a nepřemisťujete se autem po Praze 10). Vzhledem
k nákladům na vozidlo to snad není likvidační
poplatek a je výrazně levnější než např. pronájem garáže. Vyšší poplatky jsou nastaveny pro
tzv. abonenty (majitele nemovitostí, podnikatele s provozovnou) a nerezidenty, případně
pro majitele, kteří na sebe mají evidováno více
vozidel a parkují ve veřejném prostoru.

Kde hledat informace
a kde se ptát
„Parkovací zóny byly odmítnuty
v referendu závazném
pro radnici.“
Odpověď MČ Praha 10:
V referendu v roce 2014 se neřešilo zavedení parkovacích zón, ale výstavba vybraných parkovacích domů. Tehdejší vedení
v čele se starostou Zoufalíkem se výsledky,
které ale nebyly závazné, stejně neřídilo.
O parkovacích domech se uvažuje až nyní.
Zavedení parkovacích zón je politickým
rozhodnutím, které má současná koalice
v programovém prohlášení Rady MČ, a je
v situaci, kdy mají okolní městské části
zóny zavedené nebo je chystají, nezbytným
a nejrychlejším řešením.

Tyto i další informace najdete uveřejněné
na webové stránce www.praha10.cz/parkovani. Pro vaše dotazy je také nově zřízen
kontaktní e-mail parkovani@praha10.cz,
na který se neváhejte obrátit!
Systém zón placeného stání přibližuje také
stránka „Parkuj v klidu“ na adrese
www.parkujvklidu.cz.
Veřejné setkání k projednání návrhu
proběhne 13. června 2019 v KD Barikádníků
od 18.30 hod.
Zastupitelstvo Prahy 10 zavedení zón
a podání žádosti na magistrát projedná
dne 24. června 2019 na svém řádném
7. zasedání.

Chcete o zónách
placeného stání vědět víc?
Přijďte na

PREZENTACI, kde se

budete moci zeptat přímo politiků a úředníků na

vše, co vás o zónách zajímá.
13. června od 18.30 hodin
Barikádníků - Saratovská 20, Praha 10

Středa
v KD

Nebo napište na email:
parkovani@praha10.cz

„Na modrých zónách
nezaparkuje návštěva.“
Odpověď MČ Praha 10:
Systém zón je vstřícnější než v minulosti,
takže návštěva u nás na Desítce zaparkuje.
Modré rezidentní, případně také fialové návštěvnické zóny umožňují krátkodobé parkování v délce několika hodin všem automobilům bez rozdílu místa bydliště. Poplatek se
hradí prostřednictvím automatů nebo SMS
zprávou. Parkovací zóny by dle návrhu měly
platit od pondělí 8.00 do pátku 18.00 hod.
s každodenní mezerou pro zásobování mezi
6.00–8.00 hod. Víkendové a sváteční návštěvy tedy budou možné i nadále. Jedinou
výjimkou budou významně exponovaná místa, jako například okolí fotbalových stadionů,
kde bude zóna platit i o víkendech. Jedná se
zatím o návrh, který bude v průběhu roční
přípravy dále konzultován.

PŘIROZENÁ
HRANICE
TVOŘENÁ
KORIDOREM ČD

www.praha10.cz/parkovani
www.facebook.com/Praha10
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Otázka pro zastupitelské kluby

Jak vidíte budoucnost parkování
v rámci naší městské části?
Otázku zvolila ODS
Problémy s parkováním v naší městské části
nevznikly nedávno, ale datují se minimálně
dvě desetiletí zpět. Přitom nešlo jen o stabilně silně exponované ulice přiléhající k metru,
ale o klasická sídliště, kde se parkoviště
dimenzovala podle měřítek v době výstavby.
Jak bývá zvykem, problém se řeší až ve chvíli, kdy už je pět minut po dvanácté, a přesvědčivě se vždy upřednostní „B“ před „A“.
Posílíme P+R parkoviště? Vystavíme parkovací domy? Zavedeme parkování pod zem?
Ne. To je možnost „A“ a ta stojí peníze.
Jak danou situaci řešit? Možností „B“, která
ovšem negarantuje některým rezidentům, že
zaparkují v blízkosti svého bydliště. Nakreslíme modré čáry, začneme vybírat poplatky
a pro jistotu ani neprodáme parkovací kartu
majiteli nemovitosti, který zde nemá trvalé
bydliště. Výsledek? Ten, který nezaparkoval
předtím, většinou marně hledá místo i nyní,
ale stojí ho to roční poplatek. Nerezident
nemá v mnoha případech šanci si za stání
ani zaplatit, jemu prakticky znemožníme,
aby naši MČ autem navštívil. Zóny kolem
metra, v dopravních uzlech nebo historickém
centru určitě smysl mají. Přesto se neustále
rozšiřují i do míst, kde se dá bez problémů
zaparkovat a která jsou rozumné veřejné
dopravě vzdálená.
Je tedy třeba se zamyslet a začít investovat
namísto pohodlného a v mnoha případech
nic neřešícího výběru peněz od občanů.
Parkování, stejně jako dopravu a investice je
nutné nejprve řešit na úrovni hlavního města
jednotnou smysluplnou koncepcí, která
momentálně schází.

Ing. Jarmila Bendová
zastupitelka, ANO 2011
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Koalice VLASTA nechce dál přešlapovat
na místě a pouze přihlížet. Chceme zavést
zóny placeného stání. Slibujeme si od nich
na mnoha místech úlevu oproti současnému
stavu.
Parkování v Praze 10 se dlouho neřešilo.
Problém tím nezmizel, naopak vyhřezl! Mají-li
mít tzv. parkovací zóny smysl, musí být co
nejspravedlivější. Chceme je ve všech ulicích,
samozřejmě s výjimkou účelových komunikací a logicky i soukromých stání. Jen tak se
k nám nepřesunou auta z okolních městských částí.
Parkovací zóny chceme zavádět transparentně. Koalice projednává zavádění
zón od března tohoto roku jak v orgánech
Prahy 10, tak s představiteli Magistrátu. Ze
zkušeností načerpaných v jiných městských
částech víme, že modré, fialové ani oranžové zóny se obrazně řečeno nikdy nestanou
růžovými. Individuální automobilová doprava
ve velkoměstech vždycky podléhá určité regulaci. Žádné opatření nás nespasí. Je třeba
dosáhnout rovnováhy a co největší harmonie
mezi využíváním městské hromadné dopravy
a dopravy individuální.
My v koalici VLASTA klademe důraz
na provázanost všech opatření. Musíme
plně využít stávající kapacity placených
stání. Je třeba vytipovat místa na výstavbu
parkovacích domů. Zredukovat počet nepoužívaných vozidel. Naše ulice trápí velké
množství autovraků, ale jejich odstraňování
stojí v cestě těžkopádná legislativa, která
nedovoluje u vraků skoro nic. Naše starostka
a senátorka Renata Chmelová ve věci vraků
koná a změna je na dosah. Ještě o jedno
v záležitosti parkování prosíme: o pozornost
a trpělivost.

Ing. Milan Maršálek
zastupitel, VLASTA

Jak si představuji ideální budoucnost
parkování na naší městské části, je věc
jedna, realita věc druhá. ODS dlouhodobě
prosazuje zavedení jedné celopražské zóny.
Jednoduše proto, že ty lokální nejsou tím
nejlepším řešením. Praha se díky nim zcela
nepřirozeně „rozpadá“ na formálně vytvořené městské části, mezi kterými je lidem
značně omezován volný pohyb. V běžném
životě přitom hranice mezi městskými částmi samozřejmě nevnímáme. Když cestujeme
do práce na Žižkov, k lékaři na Vinohrady,
nebo vezeme děti k babičce a dědovi do Dejvic, pohybujeme se přeci stále v tom jednom
a tom samém městě. A přestože současné
vedení Prahy mělo zavedení jednotné zóny
jako jednu ze svých priorit, v realitě nic takového očekávat nemůžeme.
Situace tak došla do stavu, kdy Praha 10
je parkovacími zónami obklíčena. Zatímco
obyvatelé naší městské části nemohou vyjet
v podstatě nikam, sami těžko hledají místo
k odstavení auta i na „domácí“ Desítce. Proč?
Jednoduše proto, že v současné době u nás
hledá azyl k parkování každý, kdo na něj
nemá nárok v přilehlých zónách. A to je
samozřejmě velký problém.
Pokud byste se mne tedy zeptali, zda parkovací zóny na Desítce jsou skvělým řešením,
odpovím Vám, že nikoliv. Jedním dechem
však musím dodat, že za stávající situace
nevidím jakoukoliv jinou alternativu. Jako
pravicově smýšlejícího člověka mne netěší,
že naše občany budeme podřizovat další regulaci a administrativní zátěži. Zároveň však
věřím, že obyvatelé Desítky nakonec snazší
možnost zaparkovat svůj vůz ocení a pochopí, že zavedení zón představuje za stávajících podmínek jediné možné řešení.

Ing. arch. Martin Valovič
místostarosta, ODS

radnice informuje

PROJEKT
„PRAHA 10 BEZ
GRAFFITI“
Jako součást koalice jsme v minulém
volebním období zadali zpracování studie
parkování. Současnému vedení radnice jsme
podklady připravili na zlatém podnose. Studie byla dokončena v lednu tohoto roku a její
závěry jasně říkají, že bez zón placeného stání (ZPS) parkování na Praze 10 zlepšit nelze.
Na zavedení ZPS netrpělivě čekají ve Vršovicích, v desítkové části Vinohrad a ve velké
části Strašnic. Zatím se však neděje téměř
nic, koalice Vlasty, Pirátů a ODS nadále váhá
a rozhodnutí odkládá až na konec června.
Kdyby byla z jejich strany vůle, mohlo být
o zónách již rozhodnuto.
ZPS ale situaci zlepší jen někde. Na sídlištích
zlepšení čekat nelze. Tam jsou třeba nová
parkovací místa, protože při výstavbě sídlišť
nikdo nepředpokládal, že bude téměř každá
rodina mít minimálně jedno auto. V minulém
roce jsme v některých ulicích na sídlišti Malešice, Solidarita a Zahradní Město připravili
návrh opatření na vznik nových parkovacích
míst, která by mohla vzniknout rozšířením
stávajících komunikací. Tedy ekonomicky
přijatelné a relativně rychlé řešení. Pomocí
rozsáhlého dotazníkového šetření jsme
se v dotčených lokalitách ptali obyvatel
na jejich názor. Většina obyvatel v Lipecké,
Přistoupimské, Tuchorazké a Ovčárské ulici
v Malešicích a drtivá většina na Zahradním
Městě, kteří se průzkumu účastnili, s navrženými úpravami souhlasila. Současné vedení
radnice ale další kroky nepodniká. Zároveň
ale nejsou informace o tom, že by hledalo
jiná řešení. Vlastně ano, chce zavést zóny
v Malešicích.
Budoucnost parkování na Praze 10 v rukou
ODS vidíme tedy nadále nejistě.

Ing. Viktor Lojík
zastupitel, TOP 09

Patrně většina z nás, kteří v Praze 10 bydlí,
ví, že zdejší situace s parkováním je nevyhovující, v některých místech bych se nebál říci
až kritická.
Problémy s parkováním se výrazně prohloubily poté, co sousední městské části přistoupily k zavedení zón placeného stání (ZPS).
Kritická situace je zejména ve vršovické,
vinohradské a strašnické části Prahy 10.
Problémy jsou i v okolí sportovních areálů či
dopravních uzlů MHD, kde svá auta odstavují
„přespolní“, kteří do Prahy dojíždějí za prací
a zábavou. Přibývají místa, kde lidé parkují
„kde se dá“, jelikož jim nic jiného nezbývá.
Auta stojící na chodnících nebo u přechodů
znepříjemňují život chodcům a nezřídka
na těchto místech vznikají nebezpečné
situace.
Nedávno dokončená Analýza dopravy v klidu ukazuje a situace v našich ulicích jasně
dokládá, že regulace návštěvnické dopravy
je nevyhnutelná. Právní prostředí ČR jiný
způsob regulace parkování než ZPS nezná.

Jedním s cílů, které Praha 10 dlouhodobě
sleduje, je boj proti nelegálním graffiti na domech. Nový projekt byl zahájen v říjnu loňského roku a navazuje na předchozí aktivity
radnice v této oblasti. Do projektu se mohou
zapojit vlastníci všech bytových domů a objektů na území městské části Praha 10.
Odstraňování graffiti bude provádět spe
cializovaná firma, konkrétní použitý způsob
záleží na rozsahu graffiti a na typu fasády. Ve většině případů se používají různé
chemické prostředky v kombinaci s tlakovou
vodou. Pokud výše zmíněné postupy nelze
aplikovat, namíchá se příslušný barevný
odstín fasády a graffiti se přetřou. Protože
se velké množství objektů ve Vršovicích
a Strašnicích nachází v památkově chráněných územích či zónách, je z těchto důvodů
vyžadováno i písemné stanovisko odboru
památkové péče magistrátu.

Nejsem příznivcem plošného zavedení ZPS
na celém území naší městské části, protože
stále existují místa, zejména ve starší zástavbě rodinných domů, kde lidé problémy s parkováním nemají. Parkovací zóny mají i své
slabiny – nezaručí konkrétní parkovací místo
ani nezaručují parkovací místo pro všechny
a za všech okolností. Jejich zavedení může
způsobit potíže třeba lidem bez trvalého bydliště v Praze 10. Pozitivní přínosy zavedení
zón však převyšují. Uvolní se parkovací místa
pro rezidenty a zvýší se bezpečnost díky
eliminaci divokého parkování. Nehodláme se
však spokojit pouze se ZPS. Vedeme v patrnosti i podporu výstavby parkovacích domů
či podzemních garáží.

Mgr. Michal Kočí
radní, Piráti

Díky právě běžícímu projektu „Praha 10 bez
graffiti“ bylo již vyčištěno 25 objektů ve správě MČ Praha 10 a jeden dům v soukromém
vlastnictví. Radnice eviduje dalších přibližně
70 žádostí a přihlášek od soukromých majitelů nebo společenství vlastníků. Žádosti se
postupně zařazují k realizaci hned po vyřízení všech administrativních formalit. Návod,
jak se do projektu přihlásit, a všechny další
informace získáte na webových stránkách
www.praha10bezgraffiti.cz.
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NOVÉ
ZÁSADY PRO
PRONAJÍMÁNÍ
BYTŮ
Zastupitelstvo Prahy 10 na svém dubnovém
zasedání schválilo nové zásady, jimiž se bude
řídit pronajímání bytů, které má ve své péči
městská část. Tento dokument byl přijat
na základě předsevzetí, které je obsaženo
v programovém prohlášení Rady městské
části pro volební období 2018–2022. Předtím
se k němu kladně vyjádřila Komise bytové politiky Prahy 10, která několik měsíců
na řadě pracovních jednání připravovala
podklady.
Principy nových zásad částečně vycházejí
z inovovaných pravidel magistrátu a podkladem k jejich tvorbě byly i zkušenosti z jiných
měst či městských částí. Proběhly také
konzultace například s Platformou pro sociální
bydlení či Agenturou pro sociální začleňování.
Poměrně převratnou novinkou, která zásady
charakterizuje, je zrušení dosavadního losování o byty a zavedení bodového hodnocení
jednotlivých žadatelů. To umožní na základě
jasně daných kritérií seřadit uchazeče dle potřebnosti a v rámci jedné evidence. „Chceme
poskytovat možnost pronájmu obecních bytů
za předem stanovených a transparentních
podmínek. Po necelém půlroce na radnici se
nám podařilo připravit a schválit nové zásady
pro pronajímání bytů, které více zohledňují aktuální bytovou situaci občanů Prahy 10,“ uvedl
místostarosta pro majetek Petr Beneš.
Občané budou podávat žádost o obecní byt
na jednotném formuláři, jehož prostřednictvím
radnice získá základní informace o jejich si
tuaci, stupni ohrožení bytovou nouzí a skutečné potřebnosti přidělení bytu od radnice. Nový
systém zaručuje, že se na přední místa evidence dostanou lidé ohroženější z důvodu závažných zdravotních problémů, věku, péče o děti,
délky bytové nouze apod. Každý žadatel
v bytové nouzi bude zařazen do jednotné databáze s vyznačením počtu bodů, kterou bude
schvalovat Rada městské části, a všechny
změny budou průběžně aktualizovány. Pokud
se uvolní obecní byty, žadatelé na předních
místech pořadníku budou kontaktováni, zda
mají stále zájem o obecní bydlení a zda jsou
všechny jimi poskytnuté dokumenty aktuální.
Pokud ano, budou upřednostněné žádosti
projednány v komisi, jak tomu bylo doposud,
a ta následně doporučí Radě městské části
konkrétní pronajmutí volných bytů.
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Podle Veroniky Žolčákové dřívější systém
znemožňoval žadatelům s nízkým příjmem,
aby se do losování o byty vůbec přihlásili.
Často se jednalo o matky s dětmi, které nesplnily kritérium minimálního příjmu na osobu.
„Navíc, když už se někdo do losování dostal
a byl v opravdu velké bytové nouzi, třeba
mu hrozilo vyhození na ulici, tak měl bohužel
smůlu, protože byl vylosovaný zrovna kolega,
který sice splňoval všechna formální kritéria,
ale v takové bytové nouzi nebyl. Nové zásady
umožňují opravdu objektivní řazení žadatelů.
Nyní mají možnost podat žádost o byt všichni,
bez ohledu na minimální příjem,“ dodává předsedkyně Komise bytové politiky.
Schválená pravidla rozdělují obecní byty
určené k pronájmu do tří kategorií podle
skupin žadatelů, kterým budou určeny. U bytů
v kategorii dostupného a sociálního bydlení
a v kategorii bytů v zájmu obce byla stanovena měsíční cena nájmu na 140 Kč/m2. To
u nových smluv znamená navýšení nájmu
oproti dosavadním 111 Kč/m2, což byla cena,
která se dlouhá léta neupravovala. Poslední
kategorií budou byty s tržní výší nájemného,
kde se bude cena soutěžit. Nejnižší nabídnutá
částka bude činit 140 Kč/m2. V první zmíněné
kategorii budou na základě žádostí a doporučení Komise bytové politiky byty poměrně
rozděleny pro preferované cílové skupiny –
pro seniory nad 65 let, pro mladé lidi do 30 let,
pro rodiny s dětmi a byty s návaznou sociální
prací, tedy tzv. sociální byty, kde je nutná
asistence sociálního pracovníka.
Počítá se také se zřízením Kontaktního
centra bydlení. Jeho prostřednictvím bude
občanům poskytováno základní poradenství

a zprostředkování poradenství ve složitějších
situacích, například kontakt na právníka či občanskoprávní poradnu, na sociální pracovníky,
úřad práce nebo na finanční poradce.
Samotné přijetí pravidel pro pronajímání
nezvýší počet bytů, který má městská část
k dispozici, ale umožní spravedlivější přidělování těch stávajících. Jedná se o první krok
k vytvoření ucelené koncepce bytové politiky
Prahy 10, tedy jednotného systému dostupného a sociálního bydlení. Nyní je na řadě revize
správy bytového fondu a snižování počtu
prázdných bytů, kterých má Praha 10 v současné době kolem tří stovek.

Názor opoziční zastupitelky
Nejsem příznivcem změny, se kterou přišla
současná koalice Vlasta – Piráti – ODS.
V minulosti byli žadatelé rozřazeni do jednotlivých skupin, a protože většinou nebylo
možné určit, kdo je potřebnější a kdo méně,
pořadí se spravedlivě a veřejně losovalo.
Nový systém bodů zavání korupcí a přidělováním bytů kamarádům a známým.
Schválený systém umožňuje jednoduché
a nebezpečné manipulace. To je pro mě
nepřijatelné. Za absolutně nepřijatelné považuji zdražení nájemného ze 111 na 140 Kč
za metr a rok. Je to krok proti občanům
Desítky. Postihne jak nájemníky obecních
bytů, tak další uživatele nájemních bytů,
protože majitelé soukromých domů také
zdraží.
— Ivana Cabrnochová

územní rozvoj

ÚPRAVY STUDIE
PRO ÚZEMÍ
BOHDALEC –
SLATINY –
BROWNFIELD
STRAŠNICE

Vymezení řešeného území

Nové vedení Prahy 10 přistoupilo k úpravám
urbanistické studie území Bohdalce, Slatin
a železničního brownfieldu Strašnice, která
pochází z roku 2017. Rada městské části
rozhodla o jejím dopracování tak, aby byl
zajištěn kvalitnější rozvoj tohoto rozsáhlého území. Aktualizací studie byla pověřena
společnost Jiran a partner architekti, která je
jedním z jejích spolutvůrců.
Území Bohdalce a Slatin bylo dlouhodobě
zanedbávané, ale v budoucích desetiletích je
neodvratně čeká bouřlivý rozvoj. Patří mezi
sedm největších rozvojových zón v Praze
a nové využití se hledá i pro plochy, které se
uvolní redukcí seřaďovacího nádraží. Uvedená
studie zde dosud počítala s výstavbou nové
čtvrti pro přibližně 35 000 obyvatel v horizontu 50–55 let. Současná koalice však takový
záměr považuje za nadsazený a dohodla se,

Projednání studie vyvolalo značný zájem občanů

že dokument nechá upravit právě z hlediska rozsahu navržené zástavby a využitých
kapacit. Záměrem je vytvořit podmínky pro
zásadní přeměnu řešeného území na moderní
městský celek v následujících zhruba 30 letech. Kapacita oblasti by se proto měla snížit
na 26 000 obyvatel, což je v souladu s analýzou, kterou nedávno zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Míra snížení
odpovídá tomu, aby si oblast o celkové rozloze
184 ha zachovala městský ráz a ekonomickou
udržitelnost. Tedy aby se sem vyplatilo zavést
kvalitní obslužnost hromadnou dopravou
a mohly zde fungovat a prosperovat obchody
a služby živnostníků.

Vizualizace původně navržené zástavby

„Předmětem koncepčního dopracování studie
je i vytipování nejvhodnějších vstupů do území a stanovení strategie jeho postupné urbanizace. Je vytipováno osm území, ve kterých
je většinovým majitelem město Praha nebo
stát, případně jsou ve správě městské části
Praha 10. Kolem těchto iniciačních bodů v území by se měla začít rozvíjet budoucí výstavba.
Snížení plánovaných kapacit nechceme docílit
pouze snížením podlažnosti, ale i rozvolněností urbanistické struktury s větším podílem
volných zelených ploch,“ říká místostarosta
pro územní rozvoj Martin Valovič.
Při úpravách tak bude nutné přehodnotit, kde
všude stavět bytové domy, kanceláře, obchody nebo i nerušící výrobny. „Dopracování
studie by mělo rovněž respektovat přirozený
mokřad Slatinského potoka, řešit dopravní napojení celé lokality a přizvat ke kulatému stolu
nejen vlastníky pozemků, ale i správu železnic
a zástupce dopravního podniku, který na Bohdalci provozuje autobusové garáže,“ dodává
zastupitel Pavel Hájek, člen Komise územního rozvoje. Radnice si přeje také zachování
hodnotné charakteristické zástavby, zejména
unikátních objektů bývalých kolonií. Navíc
chce při tvorbě struktury nové čtvrti využít
trasy historických ulic a cest. Snahou bude
vyřešit nedostatek parků v tomto rozvojovém
území a vytvořit zde systém provázaných

ploch zeleně. Samozřejmostí bude prověření
potřebné kapacity městské hromadné dopravy nebo míst pro možné zřízení velkých parkovišť. Studie musí být dopracována do konce
roku 2019, aby mohla být zahrnuta do procesu
zpracování Metropolitního plánu Prahy, tedy
nového územního plánu pro hlavní město.
Své záměry radnice představila asi stovce občanů při dubnovém veřejném setkání. Kromě
starostky Renaty Chmelové zde se zájemci
diskutovali také místostarosta Martin Valovič
a náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček a přítomni byli i zástupci IPR a Správy
železniční dopravní cesty. „Chceme s místními
občany, vlastníky pozemků a právnickými
osobami vést dialog, proto jsme uspořádali
veřejné setkání. Cílem bylo seznámit všechny
s vývojem studie Bohdalec–Slatiny a zároveň
s tím, že dojde k jejímu dopracování, které
bude obsahovat i získané podněty,“ uvedla
při té příležitosti starostka Renata Chmelová.
Zároveň ocenila, že hlavní město naslouchá
argumentům městské části, které zohledňují
budoucí dopravní řešení, současné přírodní
hodnoty území a v neposlední řadě situaci
tamních obyvatel. V polovině května pak měl
každý zájemce příležitost seznámit se s problematikou transformace tohoto území přímo
na místě při komentované vycházce.
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DÁT LOKÁLNÍMU
DIVADLU
NADOSOBNÍ CÍLE
Pozoruhodnou sakrální stavbu v Moskevské
ulici určitě není třeba dlouze představovat.
Husův sbor ovšem nezaujme jen svou duchovní funkcí a netradiční prvorepublikovou
architekturou. Stále více lidí sem přichází
za kvalitní kulturou v podání Vršovického
divadla MANA, které sídlí v suterénu kostela.
Tato divadelní scéna zaznamenala páté
výročí od svého znovuobnovení a při této
příležitosti jsme si povídali s její uměleckou
šéfkou Věrou Maškovou.
Nejprve se zeptám možná trochu přízemně –
co vlastně znamená MANA v názvu divadla?
Mana je božský pokrm, odkazuje to na spojení
divadla s kostelem a na to, že tady ve Vršovicích máme zcela unikátní divadelní prostor
v kostelním „sklepě“.
Má tohle sepětí se sakrální stavbou nějaký
vliv na pojetí vašeho divadla?
Samozřejmě, člověk nemůže ignorovat genia
loci, místa, kde se nachází, místa, které má
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nějakou tradici a kořeny. Tato stavba pochází
z roku 1930, kdy husitská církev budovala
kostely jako multifunkční objekty a snažila
se kolem nich utvářet určité společenství,
komunitu. Od počátku zde tedy fungoval
divadelní život, násilně zastavený v roce 1965,
ale naštěstí znovu rozdmýchaný v posledních
letech zásluhou zdejšího faráře Davida Frýdla.
V obnoveném divadelním sále se podařilo
zachovat původního ducha třicátých let. Tato
geneze je pro nás zavazující – jednak tím, že
divadlo je ze své podstaty lokální, má sloužit
místní komunitě, a zároveň tím, že má usilovat
o nějaké nadosobní cíle, protože je v něm
vložené velké úsilí a množství nezištné práce.
Chceme divadlo, které na svět nenahlíží pouze
z pohledu dneška, ale především z pohledu
věčnosti.
Vy jste se před touto sezonou stala uměleckou šéfovou a dramaturgyní Vršovického
divadla. Jak k tomu došlo?
To byla taková shoda náhod. V divadle působí
moje kolegyně, herečka Máša Málková, která
mě upozornila, že tento úžasný prostor potřebuje nějakou uměleckou koncepci a nabízí
příležitost vytvářet něco skutečně hodnotného. Seznámila jsem se s lidmi, kteří to tady
„s nasazením života“ provozují a odvádějí nekonečné hodiny práce – s Elenou Strupkovou
a Davidem Frýdlem, a to mě okouzlilo. Usoudila
jsem, že by možná nebylo špatné to zkusit.

Věra Mašková si přeje, aby lidé našli „dveře do divadla“

Když bylo před pěti lety divadlo po rekonstrukci obnoveno, uvedlo v tiskové zprávě,
že chce být „divadlem dramatu otevírajícím
cestu ke kořenům evropské kultury“. Cítíte
to stejně?
Já mám ambice možná v něčem menší a možná v něčem větší. Nemyslím, že s rozpočtem
1,3 milionu na rok můžeme konkurovat velkým
evropským divadelním domům. Chceme vytvářet představení, která kladou nějaké otázky,
mohou diváka inspirovat a možná i malinko
změnit jeho náhled na určité věci, a tím kultivovat veřejný prostor. A to je taková věc, u níž
se kumštýř nedozví, zda se skutečně daří. Ale
je to celoživotní ambice, takový biblický „chléb
puštěný po vodách“, a můžeme doufat, že ho
po mnohých dnech najdeme.
Mají ve vašem divadle místo i komedie? Zdá
se, že v dnešní době převažuje trend, kdy se
lidé chtějí především bavit.
My jsme divadlo otevřené širokému spektru
publika. Jediní, kdo se u nás nebudou cítit
dobře, jsou ti lidé, kteří sami sebe vědomě
činí hloupými. Protože já si myslím, že lidé
se hloupými nerodí, každý má dispozici učit
se. A pak se nám ale někdy stane, že během
života se tak nějak učiníme zabedněnými,
začneme zastávat jeden názor a defétistický

rozhovor
postoj, že nemůžeme nic měnit, ovlivňovat,
přestaneme chtít slyšet „vážné věci“ a přemýšlet o nich, chceme se jen bavit. Souvisí
to samozřejmě s konzumním stylem života.
Tento druh divadla, zábavní, spotřební, ten my
produkovat nebudeme, to si za státní peníze
ani nemůžeme dovolit. Nicméně prostřednictvím dobře napsané komedie, která má nějaký
hlubší obsah, můžete říci spoustu věcí i lidem,
kteří by na drama nepřišli. Příkladem může být
třeba naše skvělá komedie „Letní den“. Je nesmírně zábavná, ale i tak vás přinutí k přemýšlení. Rozhodně tedy nechci říci, že u nás bude
pochmurno, že budeme uvádět jednu tragédii
za druhou nebo někoho obracet na víru.

„Seznámila jsem se s lidmi,
kteří to tady s nasazením
života provozují a odvádějí
nekonečné hodiny práce,
a to mě okouzlilo.“
Chcete se orientovat na původní texty a současné komorní drama. Máte z čeho vybírat?
Naše tvorba jde dvěma směry. Jednak tím
lokálním, takže se zaměřujeme na osobnosti,
které měly něco společného s Prahou 10. Klíčové tak letos bylo představení „Země česká,
domov můj?“ Moje dramatizace vychází ze
zápisků Františka Nováka, vršovického učitele
a varhaníka v našem kostele, který jako legionář absolvoval celou ruskou anabázi. Tady se
znovu to lokální téma propojuje s nadosobním,
protože je to příběh neokázalého hrdinství.
Svědčí o tom, že nikdo nemusí nutně prožít
malý život a že obyčejný člověk může utvářet
velké dějiny. Podařilo se nám také získat dva
skvělé autory – jedním je Arnošt Goldflam,
který pro nás napsal hru, již bude zároveň sám
režírovat, a uvedeme ji jako první premiéru
příští sezony. A další původní text pro nás
vytvořil Marek Epstein, jinak vynikající filmový
scenárista a spisovatel.
Vy sama se kromě uměleckého vedení divadla také věnujete psaní. Nyní měla premiéru
vaše adaptace románu Jaroslava Havlíčka
„Ta třetí“. Proč jste si vybrala právě tohoto
významného autora?
Zase všechno souvisí s Vršovicemi. Pan režisér Radovan Lipus (mj. spoluautor televizního
cyklu o architektuře „Šumná města“ – pozn.
red.) tady kousek bydlel, a když zjistil, že tu
je divadlo, které jako by vypadlo ze třicátých
let, přál si tento kolorit nějak prolnout s děním
na jevišti. Tak jsme se propracovali až k Jaroslavu Havlíčkovi a zvolili jeho věc, která není
tak „ošoupaná“ a známá. Je to psychologická

próza, která umožňuje jemnou práci s herci,
což je pro režiséra Lipuse charakteristické –
umí vést herce do hloubky postav, umí zachytit dramata, která se odehrávají uvnitř člověka
nebo v uzavřeném prostoru jednoho pokoje.
Jinak já nějaké velké autorské ambice nemám.
Říkám, že jsem „autor z leknutí“ – vždycky
když je něco potřeba, tak to zdramatizuji.
Člověk se to za ty roky nějak naučí, ale není
to tak, že bych se tu chtěla producírovat jako
autor. Já jsem šťastná, když najdu něco, co se
líbí režisérovi, zapadá do uměleckého plánu
a napíše to někdo jiný. Ale v divadle, které má
omezené finanční možnosti prostě musím být
někdy autorkou i z provozních důvodů.
Jste jedinou profesionální divadelní scénou
ve stotisícové Praze 10. Jaké místo zaujímá
divadlo MANA na celopražské úrovni?
Zatím je obtížné, aby vůbec lidé našli dveře
do divadla, zatím se o nás moc neví. Je to
dané i tím, že dotace neumožňuje masivnější
reklamu a v tomhle marketingovém světě je
to bohužel důležité. Ale děláme, co můžeme,
a doufáme, že se nám podaří zviditelnit se.
Je to běh na dlouhou trať. To, co nabízíme
oproti ostatním scénám, je divadlo pro lidi,
kteří se chtějí nad něčím zamyslet, otevřít se
nějaké emoci. Nestáhnout se do bubliny, kdy
se půjdu bavit, všechno po mně steče a nic to
pro mě dál neznamená. Ale naopak: vystavím
se zážitku, který obohatí můj život. Proto
také každé představení, které děláme, nese
nějaké závažné téma. To chceme podpořit
cyklem MANA Bonus, což jsou příležitostné
debaty právě o těch tématech. Se známými
osobnostmi, jako jsou třeba Magda Vášáryová
nebo Jan Kačer, a s tvůrci inscenací se může
kdokoliv z publika podělit o svoje dojmy,

pocity a myšlenky, které představení evokují.
Myslím, že důsledně tematizovaným divadlem
jsme výjimeční. Jsme také divadlo lehce konzervativní, neprofilujeme se tím, že tu uvidíte
nějaký experiment. Snažíme se ale být velmi
progresivní v myšlenkách, které přinášíme, ty
jsou vzrušující a nekonvenční. A to by mohl
být impuls pro lidi z celé Prahy, proč se o nás
zajímat.
Blíží se léto a v současné době jsou populární letní divadelní scény. Uvažujete také
o nějakém hraní venku?
Pro divadlo jako takové plánujeme zdramatizovat příběh Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové, ponese název „Čapek a Olga – příběh
lásky“. To je téma, k němuž mám hluboký
vztah. Pokud by nám bylo umožněno sehrát
ho přímo v místech, kde se odehrával, tedy
v zahradě Čapkovy vily, tak bychom to samozřejmě velice rádi zkusili. Co se týče stálého
letního hraní, tak se toho nezříkáme. Samozřejmě okukuji různé parky a prostranství, ale
to je hudba vzdálené budoucnosti, nemůžete
herce jen tak někam postavit a nechat je hrát.
Když naše povídání shrneme – proč by měli
obyvatelé Prahy 10 zavítat k vám do divadla?
Protože je krásné, je jejich a podobné divadlo
nemá žádná čtvrť v celé Praze. A pak proto,
že je zde k vidění několik představení, která
je mohou inspirovat, okouzlit, obohatit. Proto,
že se tu za lidové ceny mohou setkat s prací
skvělých herců a režisérů. Za všechny uvedu
famózní Zuzanou Kronerovou v hlavní roli
hořké komedie „Gin Game“. Zuzana je mimochodem naší sousedkou, bydlí také v Praze 10
a pro divadlo jsme ji získali příslibem, že může
chodit do práce v papučích.

VĚRA MAŠKOVÁ
Rodačka z Rokycan, absolventka
DAMU. Má za sebou v devadesátých
letech a na přelomu století
angažmá v divadlech v Ostravě,
na Kladně, v Hradci Králové,
Karlových Varech a v Olomouci.
Jako externí dramaturgyně se
uplatňuje na scénách po celé
republice, ale i na Slovensku.
Je autorkou mnoha divadelních
adaptací klasických literárních
děl, píše i původní divadelní hry
a pracuje pro rozhlas. V letech
2006–2018 byla dramaturgyní
Městských divadel pražských
a od začátku probíhající divadelní
sezony působí jako umělecká šéfka
Vršovického divadla MANA a jeho
hlavní dramaturgyně.
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Kulturní servis

Kulturní dům
Barikádníků

Kino Pilotů

K
K

Vršovické divadlo
MANA

Donská 168/19, www.kinopilotu.cz
K

Saratovská 3420/2a, www.kdbarikadniku.cz

Moskevská 967/34, www.vrsovickedivadlo.cz

V ČERVNU UVÁDÍME:
čt 6/6 19.00

SCHOVANKY

Legendární dámská country kapela hraje
k tanci a poslechu.
po 17/6 19.00

SETKÁNÍ OSAD NA BARČE
Zahrají KTO a jejich hosté.
každou neděli 14.00

TANEČNÍ ZÁBAVY

Vršovanka, Hvězdný prach, Taurus
každé úterý 18.00
Pražští heligonkáři, Taneční orchestr Stanislava Douši
so 8/6 10.00–18.00

ZAHRADA
WORK SHOP

Výroba venkovního mobiliáře na zahradu při
KD Barikádníků

Prado, sbírka plná divů / X-men: Dark
Phoenix / Psí poslání 2 / Poslední večery na zemi / Lásky jedné plavovlásky /
Neviditelné / Genesis / Tajný život
mazlíčků 2 / Brankář / Yesterday
Konkrétní program najdete na našich webových stránkách.
PROJEKCE NEJEN PRO SENIORY
Každé úterý, vstupné činí pouze 60 Kč.
11/6 10.30

po 10/6 19.30

ZAHRADA JANE AUSTENOVÉ

Příběh slavné anglické autorky populárních
románů, nahlédnutí do jejího privátního života
pohledem převážně nevážným. Hrají: Marie
Málková, Lucie Štěpánková a Apolena Veldová. Režie Radovan Lipus
út 11/6 19.30

GIN GAME

Tragikomedie Donalda L. Coburna o výhrách
a prohrách zdaleka nejen těch karetních. Hrají:
Zuzana Kronerová a Dušan Sitek.

Věrní nevěrní

Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí
celoživotní láska Marianne, která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let
později se k němu vrací, ale přináší s sebou
také šokující tajemství. Drama o lásce, smutku,
žárlivosti a nevěře.
11/6 15.30

Moje století

LETNÍ KINO

Mozaika příběhů ze století naší republiky
ve vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku
Československa až do současnosti. „Malé
osudy“ protagonistů z většiny regionů naší
země prostupují archivními obrazy zásadních
historických událostí.
18/6 10.30

K MČ Praha 10, www.facebook.com/praha10/
Provozovatel kina – Kino na kolečkách.

čt 13/6 21.50, hřiště v ulici Brigádníků

COCO

Teroristka

Příběh učitelky v důchodu, která celý život
učila žáky, že základem všeho je slušnost
a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to
gauneři spoléhají.

Animovaný film studia Pixar

18/6 15.30

čt 27/6 21.50, Malešický park

Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný,
až se některým lidem zdá hloupý. Dokonce i uprostřed moderního světa zůstává až
dojemně bezelstný a přirozený a působí jako
střípek ztracené minulosti.

SAMOTÁŘI

Kultovní český film režiséra Davida Ondříčka
Bude vybíráno symbolické vstupné 50 Kč.
Na místě bude možné zakoupit nápoje,
popcorn, kávu, víno a další dobroty. Piknikové
deky a sezení by si návštěvníci měli donést
sami. V případě velké nepřízně počasí se představení ruší, aktuální informace vždy na facebookové události.
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Šťastný Lazzaro

25/6 14.30

Bohemian Rhapsody

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu
i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddieho
Mercuryho, a to od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985.

čt 13/6 19.30

LETNÍ DEN

Absurdní komedie Slawomira Mrožka o souboji dvou mužů o krásnou ženu a smysl života.
Hrají: Zbigniew Kalina, Daniel Rous a Petra
Tenorová / Máša Málková. Režie O. Zajíc
pá 14/6 11.00 (pro školy a seniory)

TA TŘETÍ

Dilema muže mezi dvěma ženami. Divadelní
adaptace klasického románu Jaroslava Havlíčka. Hrají: Lukáš Jurek, Denisa Pfauserová,
Stanislava Jachnická, Veronika Janků, Petr
Klimeš, Leonard Hädler Stirský. Režie Radovan
Lipus
čt 20/6 19.30 a út 25/6 11.00
(pro školy a seniory)

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ – PŘÍBĚH LEGIONÁŘE FRANTIŠKA NOVÁKA

Hra o osudových chvílích člověka na pozadí
bojů o Československo. Hrají: Vilém Udatný,
Milan Kačmarčík, Jan Hoffman, Máša Málková.
Režie Pavel Khek

Kulturní servis
út 25/6 10.00

STRAŠNICKÉ DIVADLO

Solidarity 1986/53,
www.strasnickedivadlo.eu

ŠKOLA HROU

Interaktivní zábavně-naučný hudební
workshop zpěvačky Kristýny Peterkové a Káji
Maříka. Interpreti během workshopu pracují
se známými lidovými písničkami. Dětský divák
je vtažen do děje – má možnost si zazpívat
do mikrofonu, zatancovat si a zahrát na rytmické hudební nástroje.

Café v lese
K

Krymská 273/12, www.cafevlese.cz

K

čt 6/6 19.30
so 8/6 10.00

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ

Divadlo Neklid

V pohádce plné písniček, strašení a kouzel se
děti dozvědí, proč na malém nádraží straší. Ale
nemusíte se bát, užijete si nejen strašení, ale
hlavně spoustu legrace.
so 8/6 19.00

PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

Komedie. Hrají: M. Šimůnek, V. Efler, F. Slováček jr., V. Hájek, E. Dohnalová, B. Suchánková
a další.
ne 9/6 17.30

PARTIČKA

Zábavná improvizační show. Účinkují:
M. Suchánek, R. Genzer, I. Chmela, M. Novotný,
J. Kohák a M. Čurko.
po 10/6 19.00

ONE HUMAN SHOW

Veselá improvizační show Simony Babčákové
– večírek s nadsázkou a bez cenzury. Mluvené
slovo střídá hudba a lahodný zpěv Tony
Nyass, Vladimíra Keichera – klávesy a kytara,
Honzy Melichara – beat box. Dětem a mládeži
do 15 let nepřístupno!
út 11/6 18.00

LISTOVÁNÍ MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 (USAIN BOLT)
Talkshow Lukáše Hejlíka a Alana Novotného. „Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný olympijský vítěz
v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih,
jaká v poslední době vyšla. Můžete se těšit
na 2 000 vtipů na metr čtvereční.

UŽ JSME DOMA
Ruská 827/60,
www.divadelnistudioneklid.cz
K

út 4/6 18.00, pá 7/6 16.30, st 12/6 16.30

VODNÍK

Scénická adaptace proslulého horroru K. J. Erbena. Účinkují absolventi dramatického ate
liéru agentury KROUŽKY ze ZŠ nám. Svobody
v Dejvicích, ZŠ Švehlova a MŠ Hradešínská.
Pedagogické vedení, scénář, dramaturgie
a režie Ivo Šorman
čt 27/6 20.00

IVO ŠORMAN / VÁLKA + ERIKOVY RODINNÉ
TRAMPOTY + ŽÁRLIVOST VE VLAKU

Komponovaný večer Herecké školy Neklid.
Účinkují absolventi jednotlivých trimestrů
základního kurzu herectví 2018/2019 Jana
Gazdová, Veronika Lanštiaková, Veronika Hanusová, Izabela Šebová, Jaroslav Malý, Michal
Kučera a Viktor Jablonský j. h. Pedagogické
vedení, dramaturgie a režie Ivo Šorman

NEBYTDIVADÉLKO
K

po 17/6 19.30

DZ DEATHRAYS

Po roce můžete znovu zažít nájezd australské
noise-rockové kapely. Loňský koncert otřásl
klubem v základech, mohutné kytarové riffy
a nadšené publikum nenechaly Vršovice v klidu. Nenechte si tento zážitek ujít!
čt 20/6 19.30

CASH SAVAGE AND THE LAST DRINKERS

Další porce australské rockové hudby. Kapela
zahraje průřez své desetileté tvorby a především skladby z loňského alba „Good Citizens“.
út 25/6 19.30

CAVE IN

Metalová skupina z USA naplní klub svými
ostrými kytarovými riffy těsně před začátkem
léta.

BLACK HONEY

Téměř na konci června přiletí do Prahy britská
rocková kapela s elektronickým zvukem
utvořená kolem extravagantní zpěvačky Izzy
B. Phillips. Debutová deska nadchla fanoušky
po celém světě a kapela se vydává na první
velké turné.

Úvalská 1357/28, www.studiotalentu.cz

st 5/6 19.19

út 18/6 19.00

24. DEN

Komedie. Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala autora
k napsání komedie, při které se baví a smějí
diváci bez rozdílu věku. Hrají: Simona Stašová
a Petr Nárožný.

Teplická kapela se k nám vrací již poněkolikáté. Přijďte si jedinečné spojení různých hudebních žánrů poslechnout na vlastní uši!

čt 27/6 19.30

Talkshow Jaroslava Suchánka, bývalého sportovního moderátora, a Táni Fischerové, české
herečky, spisovatelky a moderátorky.

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Britsky zpěvák a skladatel přijede představit
kromě své starší tvorby především nové album
„A Golden State“.
čt 13/6 19.30

út 18/6 10.30

DOPOLEDNE PRO ZASLOUŽENĚ DOSPĚLÉ

LUKE SITAL-SINGH

Psychologické drama a skandální příběh, který
vám nedá spát z pera Tonyho Piccirilla.
ne 16/6 17.17

DEN OTCŮ S VILÍKEM

Zábavný podvečer pro celou rodinu, kdy s dětmi připravíme milé překvapení pro tatínky.
A chybět samozřejmě nebude ani náš mluvící
kocourek Vilík!
Praha 10 / červen 2019
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Galerie PRE

Městská knihovna
Praha

Trmalova vila

K Na Hroudě 1492/4, www.gejzir.eu
otevřeno: po–pá 12.00–18.00 hod.,
vstup zdarma
K

Pobočka Korunní 2160/68, www.mlp.cz

K

Vilová 91/11, www.trmalovavila.eu

po 13/5 – pá 21/6

ČÍNSKÉ FRAGMENTY A OBRAZY

Výstava obrazů malíře Jana Paula. Autor
v letech 1979–1985 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 2004 maluje
prsty bez použití štětců. České veřejnosti
poprvé představuje cyklus inspirovaný svým
pobytem v Číně v roce 2013. Usiluje v něm
o zachycení čehosi svébytného z čínského
prostředí a snaží se vyjádřit pocity ze země
s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku
monotypu, kterou následně dotvářel malbou
prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky
s fiktivními znaky, které otiskoval do obrazu.
Ucelený soubor děl na papíře, adjustovaných
v Číně do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z autorovy malířské tvorby.

Celý červen v provozní době knihovny

čt 6/6 – ne 30/6 (vernisáž st 5/6 18.00)

HRAJEME SI S PEPINOU

KITSCH & CAMP, PAINTINGS & PUZZLES

Už znáte Pepinu Karáskovou z 3. B a její kamarády? Hrdinové nové knižní série Michaely
Krýslové a ilustrátorky Jany Chroustové „Já
se z toho picnu“ na vás čekají s řadou zábavných úkolů.

ne 9/6 16.00
Dům čtení
K Ruská 1455/192, www.mlp
st 5/6 18.00

JAN POKORNÝ, Tran Thi Thu

InGarden

Autorský večer: představení knihy „Český
ženich a vietnamská nevěsta aneb jak se žije
s Vietnamkou“
st 12/6 18.00

ČTENÁŘSKÝ KLUB: KNIHY NA LETNÍ MĚSÍCE
Nad Primaskou 292/45, www.ingarden.cz
galerie otevřena: po–pá 9.00–17.00 hod.,
vstup zdarma
K

st 22/5 – ne 30/6

VÝSTAVA KRESEB PAVLA KANTORKA

Tento vědec, humorista a kreslíř zemřel před
dvěma lety. Výstava vznikla díky jeho rodině,
která pořadatelům poskytla dosud veřejně neprezentované kresby. Můžete zde spatřit jak
ručně kolorované originály vzniklé po Kantorkově emigraci po roce 1968, tak i jeho soubor
měsíčních znamení.

Přijďte si popovídat o knihách, které jste
poslední dobou četli a které byste chtěli doporučit dalším čtenářům.
st 19/6 18.00

ČTVRTÝ PATRONSKÝ VEČER KAMILA
BOUŠKY

Jeho host, básník Petr Řehák, bude číst ze
svých básní, psaných při pobytech
v Indii a jimi inspirovaných. Za hezkého počasí
se večer uskuteční v atriu Domu čtení.

AKCE: DŮM ČTENÍ MIMO DŮM ČTENÍ

Začátek festivalu Knihovna na vlnách; loď
Avoid Floating Gallery, náplavka pod Výtoní
st 26/6 20.45

LETNÍ KINO: ROZMARNÉ LÉTO

Projekce slavného filmu režiséra Jiřího Menzela, deskové hry, bubnování na cajony
čt 27/6 19.45

VEČER NAKLADATELSTVÍ ARGO

Knižní prvotina Jakuba Szántó. Přibližuje
v ní své dramatické zážitky z frontových linií,
míst teroristických útoků i státních převratů
a revolucí, které během své kariéry televizního
novináře natáčel. Ve 20.45 navazuje koncert
Báry Zmekové.
14
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Výstava abstraktních obrazů belgického výtvarníka Tapiaca na téma kýče a umění. A kdy
se kýč stane uměním? Dalším problémem je
otázka autenticity a autorství. Se sérií Puzzles
přichází odlišný přístup. Hádanky jsou v podstatě kýčovité objekty bez ohledu na téma,
které umožňuje použít jakýkoli předmět.

OSOBNOSTI SPOLKU MÁNES

Vycházka za slavnými osobnostmi spolku
Mánes na Vinohradech. Ulicemi Šrobárovou,
Bratří Čapků a Benešovskou za jejich zajímavými obyvateli. Architoulka z cyklu Cesty
Mánesáků, kterou povede Anna Oplatková.
st 12/6 15.00–19.00

TŘEŠŇOBRANÍ S PIKNIKEM

U příležitosti dozrávání třešní bude v zahradě
Trmalovy vily uspořádán hromadný piknik
pro rodiny Prahy 10 s možností natrhat si
třešně přímo z místního stromu a pochutnat si
na třešňových dobrotách.
čt 20/6 16.00–21.00

MĚSTSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRAŠNICE

Při prvním ročníku festivalu si budete moci
vychutnat lidové písně a tance z Čech, Moravy
i Slovenska. Ve 21.00 hod. se účastníci přesunou do nedalekého Strašnického divadla, kde
bude zábava s lidovými muzikami pokračovat.
Její součástí bude také výuka lidových tanců.
ne 23/6 18.00–22.00

SVATOJÁNSKÝ VEČER

Tradiční svatojánský večer se odehraje v zahradě Trmalovy vily. Zapáleny budou ohýnky,
na kterých bude možné opékat špekáčky.
Návštěvníci si také budou moci nasbírat bylinky do škapulířků nebo uvařit bylinkový čaj.
Nebude chybět ani divadelní přestavení.

Společenský servis
V měsíčníku bychom rádi zveřejňovali také
pozvánky na akce, které pro veřejnost pořádají různé spolky, komunitní centra, neziskové
organizace, sportovní oddíly apod. s působností v Praze 10. Pokud máte o tuto propagaci
zájem, obraťte se kvůli domluvě na redakci
(kontakty najdete na str. 3 v tiráži).

volný čas

V LÉTĚ VEN
K VODĚ!
Nastává léto, a proto je nejvyšší čas zamyslet
se, kam vyrazit k vodě. Třeba i odpoledne
po práci – aby to bylo pokud možno co nejblíže a zároveň na solidní úrovni. Obyvatelé
Prahy 10 mají v tomto ohledu dvě základní
možnosti – k dispozici je venkovní plavecký
areál v Edenu nebo přehradní nádrž Hostivař
uprostřed lesoparku.

Koupaliště v Edenu

Hostivařská přehrada

Pro „desítkáře“ je velice dobře dostupné, ať už
MHD, nebo třeba na kole, také krásné přírodní
koupaliště na hostivařské přehradě. Přímo
uprostřed lesoparku se nachází největší vodní
plocha v Praze (43,8 ha), kam v létě zavítá nespočet návštěvníků. Hlavním lákadlem je samozřejmě skvělá možnost plavání. Do vody lze
vstoupit zejména z dlouhé písčité pláže. Vstup
je pozvolný, vhodný i pro malé děti. Pláž lemují
rozlehlé travnaté plochy vhodné k odpočinku.
Na samém konci přehrady, v nejklidnější části
areálu, se nachází jedna z nejstarších nudistických pláží v naší zemi.

Letní koupaliště Slavie se nachází uprostřed
zástavby Vršovic a bylo vybudováno v sedmdesátých letech v rámci velkého sportovního
komplexu. Letos je otevřeno od konce května
a předpokládá se jeho provoz do poloviny září.
„Venkovní areál je na letní sezonu velmi dobře
připraven. Po loňské rekonstrukci technologií
bude kvalita vody na vysoké úrovni,“ říká Petr
Gabriel, vedoucí provozu plaveckého stadionu.

Důležitým ukazatelem tohoto koupaliště,
od něhož se odvíjí spokojenost návštěvníků,
je zejména kvalita přírodní vody. Provozovatel
se v tomto směru snaží uspět – od loňska zde
můžete na hladině vidět jakési tři bóje, což
jsou zařízení, která využívají rezonanční ultrazvuk k potlačení růstu sinic. Jedná se o pilotní
projekt magistrátu a jeho výsledky z uplynulé
sezony jsou velice povzbudivé.

Pro plavce se zde nabízí především klasický
padesátimetrový bazén se šířkou 21 m a maximální hloubkou 2 m. Přilehlý dětský bazén se
skluzavkou a chrličem je rozdělen na dvě části
o hloubce 0,2 a 0,8 m. Hned vedle se nachází
tobogan pro děti od 8 let.

Množství vodních aktivit, které na přehradě nabízejí, už vydá na dlouhý seznam. Tak
namátkou: vlek na wakeboarding, lodičky,
šlapadla, paddleboardy nebo waterzorbing.
Na suchu můžete vyzkoušet třeba plážový volejbal nebo pétanque. Pro děti jsou připraveny
dvě megatrampolíny, dvoudráhová skluzavka i hřiště s lezeckou stěnou. Areál nabízí
návštěvníkům i kvalitní občerstvovací zázemí
– centrální restauraci se zastřešenou terasou,
sportbar, kavárnu a další gastronomické provozy. Součástí léta bude i doplňkový kulturní
program s hudebními produkcemi a filmovými
projekcemi. Jak dodává Daniel Ulrich, výkonný
ředitel hostivařské přehrady: „Za provozovatele areálu mohu všem návštěvníkům slíbit,

K relaxaci a opalování můžete využít dostatečně rozlehlou travnatou plochu. V posledních
letech se majitelé areálu soustředili na vhodné
doplnění zázemí a rozšíření nabízených služeb.
Najdete tu dětské hřiště, minigolf, pingpongové stoly a kurty na nohejbal a plážový volejbal.
Občerstvení se prodává již na dvou místech
a vychutnat si ho můžete třeba na rozlehlé
zahrádce s pergolou.

že si u nás užijí opravdu nádherné léto. Jsme
tady pro rodiny s malými dětmi a vůbec pro
všechny, kteří si nedovedou představit léto
bez super vodní zábavy v čisté přírodní vodě.
Prostě to pravé léto letos zažijete na Hostíku.“

PLAVECKÝ STADION SK SLAVIA
Vladivostocká 1460/10
www.psslavia.cz
Venkovní bazény – otevřeno:
pondělí–pátek 6.00–20.00 hod.
sobota–neděle 9.00–20.00 hod.
Ceny dospělí/děti:
1,5 hod. – 100/50 Kč, celodenní 160/90 Kč,
od 15.00 hod. 120/80 Kč
V nabídce je i rodinné vstupné a permanentky.

AREÁL KOUPALIŠTĚ HOSTIVAŘ
K Jezeru 1
www.hostivarskaprehrada.cz
Otevřeno:
pondělí–neděle 9.00–20.00 hod.
Ceny dospělí/děti nad 100 cm a důchodci:
Celodenní 119/89 Kč, od 15.00 hod.
79/59 Kč, od 18.00 hod. 35/25 Kč
V nabídce je i rodinné vstupné a permanentky.
Děti do 100 cm mají vstup zdarma.
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Volný čaS

NA LÉTO SE
CHYSTÁ I BARČA
Kulturní dům Barikádníků sice tradičně
v průběhu července a srpna nebude nabízet
pravidelný program a jeho vnitřní prostory se
budou připravovat na provoz po prázdninách,
ale občané, kteří si toto místo oblíbili, tady
v létě určitě nepřijdou zkrátka.
Pro veřejnost bude přístupná nově otevřená
zahrada při Kulturním domě Barikádníků.
Podle ředitelky Pavly Čejkové sem mohou
lidé přijít a posedět, odpočinout si, začíst se
do knížky nebo si třeba i něco ugrilovat. Otevřeno je od jara do podzimu v čase od 10.00
do 22.00 hodin. Zahrada pod vzrostlými
stromy je přátelská k rodinám s dětmi, pro
které se zde plánuje postupné vybudování
různých zábavních prvků, jako je pískoviště,
kuželky nebo koloběžková minidráha. Již nyní
si sem můžete přinést vlastní gril nebo si jej

16
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zapůjčit přímo z Barči a připravit si donesené
dobroty. A kdo není tvůrčí typ, může si něco
koupit v okénku s občerstvením. „Místo je
zkrátka ideální pro setkání s přáteli a sousedy
a pro příjemné trávení volného letního času,“
dodává paní ředitelka.
Pro všechny je tu k dispozici venkovní nábytek, vyrobený v rámci workshopu, který Barča
zorganizovala pro příchozí zájemce. Nejprve
na počátku května vznikly lavice k sezení
a následovat bude výroba stolků a jiného
nábytku pro odkládání věcí. Akce se uskuteční
v sobotu 8. června od 10.00 do 18.00 hodin a zapojit se můžete i vy. Materiál bude
připravený a s prací vám rádi poradí architekti
z ateliéru MAK. Sami tak pomůžete zvelebit
veřejné prostranství, které můžete následně
využívat.
Při Kulturním domě Barikádníků vznikla
rovněž komunitní zahrada, která odstartovala
svůj provoz v polovině května. V první sezoně
svého provozu je k dispozici 22 velkoobjemových truhlíků, kde si lidé, kteří si toto pěstební

místo pronajali, mohou pěstovat nejrůznější
plodiny. Zájem předčil veškeré očekávání,
takže všechna místa byla rychle „rozebrána“.
Slavnostní otevření zahrady doprovázela již
druhá Květinová burza. Při této akci můžete
volně vyměňovat přebytečné sazeničky, řízky,
semínka, ale i pokojové rostliny, kterým se třeba u vás nedaří nebo už je není kam dát. Součástí je i workshop na správné osazení misek
a truhlíků semínky. Prostor u zahrady zdobila
po celý květen májka vztyčená při Májových
slavnostech Prahy 10, na nichž vystoupil také
Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

životní prostředí
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Na přelomu dubna a května se uskutečnila další výsadba stromů v rámci projektu
„Stromy za narozené děti“. Ve 26 různých
termínech vysadila městská část Praha 10
společně s rodiči celkem 49 stromů pro
409 dětí.

2008

STROMY
ZA NAROZENÉ
DĚTI

plochách. Rodiče narozených dětí se mohou
do projektu přímo zapojit, když se přihlásí při
slavnostním aktu vítání občánků Prahy 10.
Poté mají možnost se vysazení stromu osobně
zúčastnit a symbolicky k němu přispět –
zasypat připravenou zeminou, zalít z konve či
pomoci při instalaci štítku se jménem dítěte.
Od začátku projektu výsadeb na podzim roku
2007 bylo celkem vysazeno úctyhodných
4 394 stromů.

UKLIDILI JSTE
PRAHU 10
Téměř 400 dobrovolníků se pustilo do dubnového úklidu naší městské části, který probíhal
v rámci celonárodní úklidové kampaně „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Praha 10 se opět zapojila
akcí Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek. Hlavní úklid
se uskutečnil ve dnech 5. a 6. dubna. Uklízelo
se v lokalitách jako Malešický les, Trojmezí, les
při ul. Rabakovská, Bohdalecký les, prostranství u metra Skalka, Sedmidomky, Slatiny, lesík
u ul. Na Lávce a dále při ulicích Křeslická, Magnitogorská, Tehovská, Podle Trati, U Seřadiště,
Lopuchová, Přetlucká nebo Na Botiči. Přímo
z úklidu bylo v sedmi velkokapacitních kontejnerech svezeno celkem 10,9 t odpadu. Přibližně
1,6 t odpadu bylo ještě odvezeno zvlášť.

648**
393
123
378
325
159
(ks)

* včetně 152 ks v revitalizovaném parku Malinová–Chrpová
* * včetně 322 ks v revitalizovaném Malešickém parku
(Od druhého pololetí roku 2015 došlo ke změně projektu – výsadba již neprobíhá systémem
jeden strom za jedno dítě, ale již za skupinu
několika dětí, maximálně deseti.)

Nejhojněji zastoupeným druhem byl javor
mléč (13x) a lípa malolistá (6x), ale naše ulice
nově ozdobily i trnovníky, sakury, jinany, dřezovce, habry či slivoně. V jednom exempláři
se objevil třeba dub, líska, mišpule, hloh nebo
katalpa. Druhovou skladbu volí vždy odborní
pracovníci úřadu při zohlednění perspektivy
dané dřeviny v místě a celkového charakteru
lokality.
Nové stromy najdete na těchto místech:
Jiráskova alej, Malešický park, ul. Kodaňská,
Gruzínská, Lvovská, Bajkalská, Žitomírská,
U Vršovického nádraží, Bulharská, Karpatská,
Šalvějová, U Zahradního Města, Sněženková,
Leknínová, Švehlova, Jahodová, Goyova, Vyžlovská, Aldašínská, Přetlucká, Přistoupimská,
Počernická, Pod Altánem, U Krbu, Černická,
Na Hroudě.
Smyslem celého projektu je především
posilovat vztah veřejnosti k místní zeleni,
která je neodmyslitelnou součástí městského
prostředí. Stromy se mohou sázet náhradou
za dožívající či poškozené dřeviny, ale převážně se jedná o zcela novou zeleň na veřejných

Akci podpořily společnosti AVE Pražské
komunální služby a.s. přistavením kontejnerů
a VS-EKOPRAG s.r.o. a ROSSY service a.s.
svozem odpadu.
Hlavní poděkování patří organizátorům jednotlivých místních úklidů, ať už z řad občanů či různých organizací, a především pak všem, kteří se
úklidu zúčastnili a přispěli svým dílem ke zlepšení životního prostředí ve své městské části.

POKRAČUJE
ÚKLID VOZOVEK
Ještě v červnu se bude v Praze 10 dokončovat jarní úklid vozovek, který na území
města zajišťuje Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (TSK). Úklid probíhá v době
od 8.00 do 15.00 hod. a termíny pro jednotlivé
ulice najdete na internetových stránkách
www.tsk-praha.cz, v sekci Čištění komunikací
2019, nebo na stránkách městské části
Praha 10 (www.praha10.cz).
V termínech úklidu věnujte zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení B28
– zákaz zastavení. Bližší informace lze získat
přímo na pracovišti TSK – oblastní správa
Východ, Krupská 28, Praha 10, tel. 257 015 364.
Praha 10 / červen 2019
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školství

VE ŠKOLE
SE NIKDO NUDIT
NEMUSÍ
Městská část Praha 10 je zřizovatelem třinácti
základních škol. Téměř na každé z nich připravují a rozvíjejí velmi zajímavé projekty či
aktivity, které reagují na poptávku doby a zapojují do dění žáky, rodiče i odborníky. Je to
důkaz, že školy nemusejí být jen vzdělávacími
ústavy. Mohou fungovat i jako místní kulturní
a společenské instituce, které nabízejí svým
žákům prostor pro rozvoj kreativity, inovativního myšlení a občanské odpovědnosti. Rád
bych proto upozornil na některé počiny, které
považuji za zvláště zajímavé.

Projekt Maják a badatelský
kroužek

rozhovory, reportáže, zprávy, ankety, ale
třeba i reklamu. Nejaktivnější redakce mohou
za svou práci získat „novinářské ceny“, které
se předávají formou krátkých scének.

běhy našich sousedů“. Žákovské týmy v jeho
rámci zpracovávají příběhy významných
osobností, které mezi námi žijí. Je to skvělý
příklad toho, jak kreativně přistupovat k výuce
moderní historie. Gratuluji výhercům letošního
ročníku:
1. místo – ZŠ Švehlova, tým pod vedením paní
učitelky Veroniky Junkové zpracoval příběh
pamětníka Václava Martínka,
2. místo – ZŠ Břečťanová, tým pod vedením
paní učitelky Markéty Kubů za příběh Jarmily
Kročkové,
3. místo – ZŠ Brigádníků, tým pod vedením
pana učitele Jana Turinského za příběh Libuše
Procházkové.

U dětí je tak nenásilně a zcela přirozeně podporována mediální výchova a kritické myšlení,
při němž se učí formulovat a vyjadřovat své
názory a ve veřejném prostoru je konfrontovat
s ostatními. Současně jsou vedeni ke kooperaci v realizačních týmech, k tvoření mediálních
sdělení, rozvíjení komunikačních dovedností
a respektování novinářské etiky.

Streetart

ZŠ Nad Vodovodem se zapojila do projektu
„Maják – síť kolegiální podpory“, který se
zaměřuje na badatelsky orientovanou výuku.
Žáci zde mají zapůjčenou 3D tiskárnu a 3D
skener, programovatelné stavebnice Lego
Mindstorm, výukové stavebnice i-Triangle
a bezdrátové senzory PASCO. Každý měsíc organizují projektová odpoledne, kde předvádějí,
jak pomůcky využít při výuce přírodovědných
předmětů. S pomůckami pracuje i Badatelský
kroužek, v němž si žáci mohou postavit a naprogramovat robota nebo si na 3D tiskárně
vytisknout naskenovaného spolužáka. A co
takhle postavit z lega robota, který umí skládat Rubikovu kostku? Ani to není pro zdejší
deváťáky žádný problém!

V ZŠ U Roháčových kasáren zase chystají
legální streetartovou zeď, kam bude každý
moci zvěčnit svůj monogram nebo nasprejovat vlastní obrázek. Tento projekt si klade
za cíl přiblížit tento druh umění školní mládeži
i veřejnosti a zájemcům poskytnout možnost
tvorby na legální ploše. Žáci 5. až 9. tříd se
pod vedením zkušeného lektora Lukáše Fokta
naučí ovládnout práci se spreji a šablonovou
tvorbu na streetartovém workshopu. Jeho část
je věnována také prevenci graffiti a kriminality
(rizika při dopadení během nelegální činnosti).
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KOLOBĚŽKIÁDA
ZŠ NAD
VODOVODEM

Péče o zahradu

Pan učitel Fiala ze ZŠ Brigádníků naplánoval
třídní projekt zaměřený na botaniku. Jeho
součástí je i renovace školní zahrady za pomoci několika tematických setkání s rodiči
a veřejností. Ostatně, proč nezapojit do práce
i dospělé? A tak se v půlce dubna sešli dobrovolníci z řad rodičů, dětí, učitelů i přátel školy
na zahradě, kde vybudovali skalku. Doufejme,
že se nové zahradě bude dobře dařit, a podě-

Školní noviny

Každá třída prvního stupně ZŠ Karla Čapka si
od loňského školního roku vytváří vlastní noviny, které prezentuje na nástěnkách na chodbě školy. Žáci v redakčních týmech nejprve
vybírali názvy novin, navrhovali rubriky
a postupně se učili psát články, fotografovat,
vytvářet obsah a grafickou úpravu. Starší žáci
se dozvídali i o historii novin, o vzniku knihtisku, některé třídy navštívily skutečnou redakci
denního tisku. V průběhu obou školních roků
si třídní redakce vyzkoušely celou řadu žánrů:

— MgA. David Kašpar,

místostarosta pro školství

kování patří všem, kteří se zapojili.
A na závěr musím vyzdvihnout ještě jeden
projekt, který mi dělá velikou radost a kterého
se účastní většina základních škol z Prahy 10.
Ve spolupráci s organizaci Post Bellum pořádá
městská část již šestým rokem projekt „Pří-

I v tomto školním roce uspořádal náš Ekotým
pro žáky 2. až 5. tříd tradiční koloběžkovou
akci. Žáci soutěžili v různých sportovních disciplínách – ve slalomu, rychlosti, jízdě pozadu,
jízdě na jeden odraz a ve štafetách. Kromě
toho si zopakovali silniční pravidla i zásady
první pomoci. Zhlédli také ukázky krasojízdy
a sami se mohli projet na speciálním kole nebo
na jednokolce. Letos přibylo stanoviště, kde
se žáci dozvěděli více o ekologicky šetrných
možnostech dopravy. Máme velkou radost, že
se na akci přijel podívat i televizní zpravodaj.
Jeho reportáž můžete najít v archivu ČT Déčko ve Zprávičkách z 19. 4. 2019.
— Jana Jeřábková,

ředitelka ZŠ Nad Vodovodem

školství

ŠKOLA JE COOL
Věděli jste, že Praha 10 se může pochlubit
nejlepším školním časopisem v Česku? Jmenuje se sChOOL a čtyřikrát během školního
roku jej vydávají na Základní škole U Vršovického nádraží.

ZA ŠKOLKU
KRÁSNĚJŠÍ
Naše mateřská škola má to štěstí, že stojí
na území bývalé zahrádkářské kolonie. Budova
je obklopena množstvím vzrostlých stromů
a keřů skýtajících v letních měsících dostatek
přírodního stínu.

Při čtení vás hned napadne, že žáci mají svůj
časopis rádi a při jeho vzniku zažívají spoustu
legrace. Stačí si třeba prohlédnout fotoseriál
„Velká typologie učitelů“ nebo v rubrice „Pohromy“ prostudovat „13 nejhorších holčičích
prohřešků“.
Časopis je vydáván s finanční podporou
městské části Praha 10 a v současné době potřebuje především solidní zázemí. Prostory pro
práci redakce a zároveň pro činnost žákovského parlamentu jsou ale díky úsilí paní učitelky
Věry Adamové snad již na obzoru. Autoři časopisu by si to nepochybně zasloužili, protože
škola na ně může být právem hrdá.
Pokud si chcete časopis prohlédnout a dozvědět se o něm více, napište do redakce na mailovou adresu magazin.cool.school@gmail.com.

Malým dětem začne v září nová etapa jejich
života, půjdou poprvé do školky. Této velké
události předchází pečlivý výběr školky. Rodiče mapují své okolí, na výběr mají ze státních
a soukromých mateřských škol či dětských
skupin.
Školka K2 je součástí neziskové organizace
Klub K2 (www.klubk2.cz), která celoročně
přijímá děti do dvou dětských skupin, a to již
od jejich dvou let. O každou dětskou skupinu
pečují tři zkušené a kvalifikované učitelky,
které děti inspirují k poznávání a radosti
z každodenních maličkostí, respektují jejich
individualitu, rozvíjejí je a vedou k tvořivému
přístupu. Školka má vlastní plán výchovy
a péče „Koloběh roku: Rosteme s přírodou“,
díky kterému děti tráví maximum času na velké přírodní zahradě. V rámci tohoto programu
se učí přírodu nejen poznávat, ale i chránit,
starat se o rostliny i zvířata či třídit odpad.

Vítězství v celostátní soutěži v konkurenci dalších 27 titulů je především odměnou za práci
paní Aleny Bartošové, vedoucí školního kroužku tvůrčího psaní, která časopis připravuje.
Ve volném čase a na dobrovolnické bázi jej
vymýšlí, edituje, graficky upravuje a vůbec dělá
vše, co je potřeba. „Věřím, že má smysl dělat
něco pro místní komunitu,“ říká k tomu.
Velice aktivně jí v tom pomáhají žáci 4. až
7. tříd – podílejí se na vytváření textů a k příspěvkům pořizují fotografie. Schůzky redakce
se konají jednou týdně ve středu odpoledne
v rámci zmíněného kroužku. Komunikace
nad přípravou čísla ale někdy probíhá i mimo
kroužek, pomocí e-mailu nebo se redaktoři
scházejí třeba i o víkendech. Dvacetistránkový
časopis zkrátka nevznikne ze dne na den.

ŠKOLKA PŘIJÍMÁ
DO DĚTSKÝCH
SKUPIN

Bývalo zde i mnoho květinových zákoutí,
chodníky lemovaly růže. Bohužel, zub času neúprosně zapracoval. Květiny postupně zmizely,
růže zplaněly, chodníky se rozsypaly.
Přes zimu uzrála myšlenka zkrášlit alespoň
vstupní část pozemku, a to od branky, kudy
chodí děti s rodiči i návštěvy. Prozářit okolí
budovy, která je sama o sobě tmavá. Počátkem března začala revitalizace, na které má
obrovský podíl paní školnice a její manžel. Bez
těchto „hnacích motorů“ by se tato akce jistě
neuskutečnila. Ve svém volnu stavěli, sázeli,
káceli a pleli… Děti zase v keramickém kroužku vyrábějí z hlíny „zvířecí kamarády“, kteří
budou tento prostor v letních měsících obývat.
Zda se náš projekt povedl, nechť posoudí každý sám. Můj obrovský dík patří všem zúčastněným! Děkuji za nápad, čas, dřinu a velké srdce.
— Jana Bendová,

ředitelka MŠ U Roháčových kasáren

Pokud o Školce K2 uvažujete, přijďte se do ní
podívat! Vůbec nevadí, že den otevřených
dveří již proběhl. „Nabízíme individuální prohlídky, které si rodiče mohou domluvit podle
svých časových možností,“ doporučuje Julie
Blábolová, manažerka školky. Při návštěvě si
rodiče prohlédnou její vybavení a prostory,
poznají samotné učitelky nebo se dozvědí
o adaptačním programu školky.
— Kateřina Loukotová
Praha 10 / červen 2019

19

Školství a sociální oblast

JAKUFEST 2019
Základní škola Jakutská pořádá v sobotu
8. června ve svém areálu festival školních kapel a tanečních skupin. Jedná se o šestý ročník open air festivalu, na kterém vystoupí řada
školních kapel žáků ZŠ Jakutská, ale představí
se rovněž žákovské skupiny z několika dalších
škol a ZUŠ, a to nejen z Prahy.

PODPORA
TÍSŇOVÉ PÉČE
Městská část Praha 10 poskytne finanční
příspěvek uživatelům sociální služby tísňové
péče. Mohou jej získat lidé, kteří si v letošním
roce pořídili zařízení tísňové péče nebo si
hradí provoz této sociální služby.
Tísňová péče je terénní
sociální služba
určená seniorům
a osobám se zdravotním postižením,
kdy je za pomoci
speciálního zařízení
monitorován uživatel
služby v domácím prostředí
nebo venku. Základním cílem této služby je
poskytnout klientům pomoc v krizových situacích a snížit tímto zdravotní i sociální rizika.

V areálu ZŠ Jakutská budou opět připravena
dvě pódia, hudební a taneční. Divákům tak
festival nabízí plynulé střídání hudebních
a tanečních vystoupení. Festival je volně
přístupný pro každého, kdo má zájem strávit
příjemně sobotu a zhlédnout pestrá vystoupení různorodých hudebních a tanečních skupin.
Na akci je připraven také doprovodný program
sestávající z debrujárské dílny, malování
na tváře, skákacího hradu a dalších aktivit.
Na místě je rovněž dostupné občerstvení.
Podrobnější informace a aktuální seznam vystupujících účastníků najdete na festivalových
stránkách www.jakufest.jecool.net.
— Petr Stratil, ZŠ Jakutská

ŽÁCI V AKCI
Zástupci žákovského parlamentu ZŠ Jakutská
v letošním školním roce zorganizovali několik
zajímavých aktivit. Například hned na podzim
u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky
připravili pro nejmenší spolužáky a děti z mateřských škol Pohádku o Československu.
Pro ostatní spolužáky zorganizovali výtvarnou soutěž a dobrovolnou sbírku potřebných
věcí pro FOD Klokánek ve Štěrboholích, kde
navázali zajímavou spolupráci. Aktivní účastí
na Aprílovém běhu pro kuře zase podpořili
projekt nadace Pomozte dětem!
— Zdenka Kočková, ZŠ Jakutská
20
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O finanční dar mohou požádat občané s trvalým pobytem na území městské části Praha 10,
kteří jsou znevýhodněni v důsledku vysokého
věku, zdravotního postižení či osamělosti
a užívají službu tísňové péče od registrovaného poskytovatele sociální služby ve smyslu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Žádost lze podat do 4. září 2019 v podatelně
Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68,
budova A. Uchazeč musí vyplnit předepsaný formulář, který je k dostání na sociálním
odboru úřadu, v oddělení zřízených organizací
a zdravotnictví. V elektronické podobě ho
lze nalézt na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10 – www.desitkapomaha.cz
v rubrice „Aktuality“ a na webových stránkách
městské části – www.praha10.cz v rubrice
„Akce a projekty“.
Finanční dar je poskytován podle zásad
schválených Radou městské části Praha 10.
Zásady si můžete pročíst na výše uvedených
webových adresách nebo vám je poskytnou
rovněž na sociálním odboru Prahy 10, v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Bc. Kateřina Nováková: budova A,
kancelář č. 109b, tel.: 267 093 283,
e-mail: katerina.novakova@praha10.cz
Mgr. Petra Jonášová: budova A,
kancelář č. 108a, tel.: 267 093 581,
e-mail: petra.jonasova@praha10.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.30 hod.
středa 8.00–12.00 hod.

BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
Také v letošním roce pokračuje projekt
právního poradenství a mediace pro klienty
v obtížné sociální situaci, který zajišťuje odbor sociální Úřadu městské části Praha 10.

Pokud jste občan Prahy 10 a máte rodinné nebo finanční problémy, můžete využít
bezplatného právního poradenství. Služba je
poskytována těm, kteří požádají o pomoc při
řešení své situace sociální pracovníky uvedeného odboru.
Další výhodou projektu pro občany naší
městské části je bezplatné zajištění služeb
mediátora. To je odborník, který pomáhá
znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit
vzájemnou komunikaci, například při významných sporech v rodině.
Pokud máte zájem využít bezplatné pomoci
právníka nebo mediátora, kontaktujte níže
uvedené pracovnice úřadu, které vám zprostředkují schůzku se sociálním pracovníkem.
Ten s vámi projedná konkrétní situaci a navrhne možnosti řešení; pokud bude potřeba
právní pomoc nebo mediace, zprostředkuje
schůzku s právníkem či s mediátorem.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
k právnímu poradenství:
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení
sociální práce odboru sociálního
ÚMČ Praha 10, tel.: 267 093 226,
e-mail: linda.zakorova@praha10.cz
k mediaci:
Mgr. Anna Chochulová, vedoucí oddělení
sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou odboru sociálního ÚMČ Praha 10,
tel.: 267 093 219,
e-mail: anna.chochulova@praha10.cz

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE

PLATINOVÁ
SVATBA

Radní Michal Kočí předává dárcům ocenění

Dne 26. dubna 2019 oslavili manželé Věra
a Zdeněk Pavlíkovi platinovou svatbu (70. výročí). Obřad se uskutečnil v síni Vršovického
zámečku. Stávající jubilanti se brali 18. dubna
1949 v Nové Pace a od roku 1953 žijí v Praze 10. Mají tři dcery, pět vnoučat a jedenáct
pravnoučat. Pro naši městskou část se jedná
o zcela mimořádnou událost – naposledy se
u nás platinová svatba konala 22. května 2009,
tedy před deseti lety. Manželům Pavlíkovým přejeme mnoho dalších společných let
ve zdraví a spokojenosti.
Praha 10 ve spolupráci s Českým červeným
křížem dvakrát ročně oceňuje dobrovolníky, kteří bez nároku na odměnu darují krev
potřebnou pro četné pacienty. Ve velkém
zasedacím sále radnice se proto na konci
dubna opět konala akce, při níž bylo vyjádřeno poděkování za obětavost celkem 53 dárcům krve.
Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského
za čtyřicet odběrů obdrželo 16 dárců a stříbrnou medaili za dvacet odběrů si zasloužilo
37 dárců krve. Za Prahu 10 jim ocenění předali
radní Michal Kočí a předseda Výboru sociál
ního a zdravotního Martin Sekal, za Český
červený kříž paní Ivana Kadlečková, oblastní
ředitelka. Všichni bezpříspěvkoví dárci krve
navíc obdrželi drobné věcné dary. Městská
část si velice váží velkorysé pomoci svých
občanů, kteří snad najdou spoustu stejně
odhodlaných následovníků. V rámci slavnostního programu vystoupil komorní flétnový
soubor Flautina Praga ze Základní umělecké
školy Olešská pod uměleckým vedením paní
učitelky Jany Zerákové.

F a k u l t n í ne m o c n i c e Kr á l o v s k é V i n o h r a dy



Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
web: www.fnkv.cz

Hematologická laboratoř

Virologická laboratoř

-vyšetřujeme dárce krve
-předodběrové vyšetření KO, moče, orient. vyš. KS
-stanovení krevních elementů
-kontrola kvality transfuzních přípravků
Analyzátory SYSMEX XS-1000i, SYSMEX XT-1800i aj.

-vyšetřujeme dárce krve, oční rohovky, hematologické
pacienty zařazené do transplantačního programu
-vyšetření infekčních markerů - HIV Ag-Ab, HCV Ag-Ab
-stanovení povrchového antigenu VHB (HBsAg)
-stanovení protilátek proti původci syﬁlis
EIA analyzátor EVOLIS

přijme Zdravotního laboranta nebo Laboratorního asistenta
na Transfuzní oddělení
Nabízíme zajímavou a různorodou práci v našich laboratořích.

Provádíme široké spektrum vyšetřovacích metod od základních po vysoce specializované v laboratoři
- testů kompatibility, hematologické, virologické, imunohematologické, bakteriologické, isoserologické
a prenatální
Laboratoř isoserologická a prenatální

Dále nabízíme -vyšetřujeme dárce krve, gravidní ženy, pacienty FNKV
-určení ABO skupiny, Rh systému, včetně slabých
- příjemné pracovní
prostředí,
zařízené laboratoře
a variantních
Rh (D)moderně
antigenů
-screening nepravidelných protilátek
- výborné sociální
zázemí
pro zaměstnance
-speciální
vyšetření
( PAT, systém Kell, HON aj.)
Poloautomat
- možnost odborného
růstuQUASAR IV, program AURORA
- práci v přátelském kolektivu

Imunohematologická laboratoř
-vyšetřujeme dárce krve, gravidní ženy, pacienty FNKV
-identiﬁkace nepravid. antierytrocytárních protilátek
-vyš. erytrocytárních antigenů, chladových protilátek
-vyš. titru protilátky, vyšetření potransfuzních reakcí
-vyš. u pacientù s dg. AIHA + vysycování séra
-kontrola diagnostických sér používaných na TO
Systém sloupcové aglutinace BioRad (DiaMed),
systém DG Gel Grifols

Laboratoř testů kompatibility
-kompletní předtransfuzní vyšetření
-vyšetření krevní skupiny, krevní skupiny novorozenců
-screening nepravidelných protilátek, testy kompatibility
-vyšetření erytrocytárních antigenů
Systém sloupcové aglutinace BioRad (DiaMed), systém
DG Gel Grifols

Bližší informace:
Bc. Zdeněk Pastyřík, MBA,
Vedoucí personálního odboru FNKV
tel: 267 162 771
e-mail: pastyrik@fnkv.cz
Bakteriologická
laboratoř

-kontrola sterility transfuzních přípravků
-měření volného Hb a bilirubinu u erytrocytárních
přípravků na konci doby exspirace a u promytých
erytrocytů na konci procesu výroby
-měření pH u trombokoncentrátů na konci doby exspirace
-kontrola pracovního prostředí
Bactalert, Spektrofotometr Specol 11, Fotometr Hemocue
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červenec/july
01.07. - 05.07.2019
08.07. - 12.07.2019
15.07. - 19.07.2019
22.07. - 26.07.2019
29.07. - 02.08.2019

Kapitán a podmořský svět
Kdo je kdo? Můžeš být kýmkoliv chceš.
Disneyho svět pohádek
Vesmírná výprava za pokladem
Velký letní karneval

Dancing queen or king? (anglický týden)
Cesta kolem světa
Farmářský týden
Sportovní přípravka

Cena za t ýDen:

4 500 kč

Celodenní strava a pitný režim
Česko-anglický vzdělávací program
Docházka od pondělí do pátku 8:00 – 18:00
Nízký počet dětí ve skupině
Špičkoví pedagogové s letitou praxí
Veškeré pomůcky, vstupné v rámci výletů, angličtina, pojištění
Program je pečlivě tvořen přímo na míru věkovému složení dětí
Program je vhodný pro děti od 2,5 do 6 let.

Při účasti na více termínech možná sleva. Sourozenecká sleva je 10%.
Rezervujte si své místo na vybraný týden včas – počet míst je omezen.
Pro více informací včetně rezervace pište: magda@tucnakov.cz

Soukromá školka a jesle

Městská policie Praha prijímá nové strázníky

Rozmanitá,
zajímavá
ato jestabilní
práce strážníka
linka 156

Nabízíme Vám zajímavé

BENEFITY
nástupní plat až

39 000 Kc

náborový príspěvek

100 000 Kc
ubytování po dobu zapracování
zdarma...

Kontejnery jsou přistavené pouze ve vymezeném čase, který je uvedený vedle data. Lze do nich odkládat pouze ty odpady, pro které je
služba určena, jako domovní odpad objemného charakteru – nábytek,
podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže
apod. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček, monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební
odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.
K bezplatnému předání objemného odpadu (i nebezpečného) lze využít sběrné dvory hlavního města Prahy, např. v Teplárenské, Zakryté,
Perucké nebo v Malešické ulici. Ve sběrných dvorech je otevřeno
pondělí–pátek 8.30–18.00 a v sobotu 8.30–15.00 hod.

srpen/august
srpen/august
05.08. - 09.08.2019
12.08. - 16.08.2019
19.08. - 23.08.2019
26.08. - 30.08.2019

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

www.mppraha.cz

Kontejnery na objemný odpad
místo přistavení
U Kombinátu (v ohybu ulice)
Dětská (v ohybu ulice)
Na Universitním statku (u dom. pro seniory)
Heldova x Niederleho
Voděradská x Krupská
Cerhenická x Nad Vodovodem
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1
Kounická x Černická
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ
Ve Stínu x Na Výsluní
Běchovická x Révová
Vilová x Pod Rapidem
Ryšánkova x Ve Slatinách
Popovická (proti Brtnické)
Omská x Murmanská
Sedmidomky (u dětského hřiště)
Vlašimská x Bratří Čapků
U Trati x Na Spádu
U Roháčových kasáren x Novorossijská
Na Vinobraní x Oty Pavla
V Rybníčkách (proti Šibřinské)
Janderova x Chládkova
Dobročovická x Slapská
Chorvatská x Dykova
Topolová x Jahodová
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou
Ruská x Tolstého
V Korytech x Jesenická
Šafránová x Chrpová (okraj parku)
Kodaňská x Norská
Vrátkovská x Tuklatská
Přetlucká x Prusická
Rybalkova x Charkovská
Pod Strání – vedle č. o. 33
Hostýnská (u školy)
Michelangelova (v proluce)
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)
Dukelská x Volyňská
Tulipánová x Želivecká
Jesenická x Nad Trnkovem
Na Pahorku x Pod Sychrovem II
Platanová x Kapraďová
Nad Elektrárnou u ČD
Krymská x Kodaňská (ostrůvek)

Datum
4. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
6. 6.
8. 6.
8. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
15. 6.
15. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
22. 6.
22. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.

Čas
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00

Katastr
Strašnice
Strašnice
Malešice
Malešice
Strašnice
Malešice
Záběhlice
Strašnice
Strašnice
Strašnice
Strašnice
Vinohrady
Záběhlice
Michle
Vršovice
Michle
Vinohrady
Strašnice
Vršovice
Záběhlice
Strašnice
Malešice
Strašnice
Vinohrady
Záběhlice
Záběhlice
Vršovice
Záběhlice
Záběhlice
Vršovice
Strašnice
Strašnice
Vršovice
Strašnice
Strašnice
Strašnice
Strašnice
Vršovice
Záběhlice
Záběhlice
Michle
Záběhlice
Michle
Vršovice

desítková křížovka

Josef Váchal
(1884–1969)

Zdroj: Sbírka RMaG v Jičíně

Nedávno tomu bylo 50 let, co tento svět opustil
svérázný spisovatel, malíř a typograf. Byl skutečným všeumělcem – své knihy si sám ilustroval, opatřoval je dřevoryty, graficky je upravoval
a nakonec i svépomocí vydával. Ve svém díle se
Josef Váchal hodně zabýval duchovními rozměry lidské existence, tíhl k mystice, okultismu
a spiritismu. Svým originálním grafickým rukopisem se zařadil mezi přední české symbolisty.
Na území dnešní Prahy 10, konkrétně ve Vršovicích, strávil podstatnou část svého tvůrčího
života. V roce 1915 se totiž přistěhoval do ná-

rožního domu v dnešní Žitomírské ulici čp. 648, kde měl
ve čtvrtém poschodí ateliér. Tvořil zde až do protektorátních časů, než odešel do Studeňan u Jičína. Jako
„dřevorytec ve Vršovicích“, jak se sám označoval, vydal
ve dvacátých letech i dvě ze svých dnes nejznámějších
knih… (dokončení v tajence).
Správné znění tajenky zašlete do 20. 6. 2019 na
adresu Praha 10, měsíčník městské části,
Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, nebo e-mailem na
redakce@praha10.cz. Nezapomeňte uvést svou
adresu či jiný kontakt. Tři vylosovaní výherci od nás
obdrží knihu Josefa Váchala.
Tajenka z minulého čísla zní „…secesní dům v Kodaňské ulici“. Knihu o Praze 10 od nás za správnou
odpověď dostanou: Marie Kvapilová, Záběhlice; Irena
Čížková, Strašnice a Ludmila Gráfová, Záběhlice.

Městská část Praha 10
vás zve na

Vás zvou na 2. ročník akce

Den Jógy
V M A L E Š I C K É M PA R K U

ZÁBAVNÍ O DPOLEDNE S PRAHOU 10
PRO VŠEC HNY B EZ ROZDÍLU VĚKU
neděle

9. 6. od 11 do 17 hod.

Sobota 22. června
od 12 do 17 hodin

Hřiště při ZŠ Brigádníků

Dynamická ukázka policejních koní 13:00-14:00
Dynamická ukázka policejních psů 14:00-15:00
Vozidla, technika a vybavení
Policie ČR ▲ Městská policie Praha
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Záchranná služba hl. m. Prahy
Stánek prevence
organizace BESIP
Zážitkové kurzy první pomoci
organizace ZDrSem

Přijď te si zacvičit jógu, zarelaxovat a seznámit se s nabídkou studií
a center jógy v Praze 10. Děti si mohou zacvičit dětskou jógu.
Pro návštěvníky bude připravené zdravé a chutné občerstvení.
DOPR OVODNÝ PR OG R AM :
S TÁNK Y JÓG OVÝ CH CENTER — DIAG NOST I KA
A PORADENS TVÍ — UK ÁZK Y MAS ÁŽÍ — AROM AT ERA PI E
a mn oh o dal š í c h doprovodn ýc h ak t i vi t.

www.praha10.cz
www.facebook.com/praha10

WWW.PRAHA10.CZ

PRAHA10

WWW.AKTIVNIDESITKA.CZ

AKTIVNIDESITKA

den jogy A5.indd 1

Městská část Praha 10 ve spolupráci s organizací ZDrSEM Vás zvou na

16.05.19 13:58

NORDIC WALKING
P R O O B Y VAT E L E P R A H Y 1 0
NOV Ě VE ST ŘEDU
vždy od 9.30 do 10.30 hodin v Malešickém parku
(sraz na rohu ulic Káranská – Cerhenická)

ČERVEN

Kurzy PRVNÍ pomoci

5. 6.

12. 6.

19. 6.

26. 6.

Procházky pod dohledem odborného trenéra,
který poradí se správnou technikou chůze s hůlkami
a také se správným nastavením a zacházením.

s Prahou 10

Termíny pro dospělé: 1. 6.
Termíny pro děti:

15. 6. 20. 8.

21. 9. 12. 10.

27. 8.

Jedná se o celodenní kurz a účastník se vše učí formou zážitku.
Kapacita kurzu je proto omezena - maximálně 12 účastníků / kurz.
Registrace probíhá pouze přes email zdrsem@praha10.cz.
Cena za kurz je 100 Kč / osobu a platba je možná po dohodě.

A5 kurz pomoci.indd 1
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